ZMLUVA č. PD 01/2019
O spolupráci a o podmienkach zneškodnenia biologického a biologicky rozložiteľného
odpadu uložením a spracovaním.
Článok č.1
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obec Hermanovce
Zastúpená :
Obec Hermanovce:
IČO:

PhDr. Lukášom Grejtákom – starostom obce
Obecný úrad, Hermanovce 59, 082 35
00327085

a
Poskytovateľ:
PD so sídlom v Jarovniciach
Sídlo:
Jarovnice 507, 082 63
IČO:
00200522
Zastúpené :
Ing. Stanislavom Eliašom – predsedom PD
Článok č.2
Predmet zmluvy
2.1

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca oboch zmluvných strán v oblasti ochrany životného
prostredia a určenie podmienok pre poskytovanie bezplatných služieb a to odberu biologicky
rozložiteľného odpadu od objednávateľa a jeho následného uloženia a zapracovania do
biologických hnojív z vlastnej produkcie chovu zvierat a následné zapracovanie do ornej pôdy
ako biologické hnojivo.

Špecifikácia druhov a kategórií odpadov podľa platného katalógu odpadov a miesta odberu:
20 02 01
Biologicky rozložiteľný odpad
Miesto odberu – hnojisko Jarovnice
20 02 03
Iné biologicky rozložiteľné odpady
Miesto odberu – hnojisko Jarovnice
2.2

Pre účely tejto zmluvy rozumieme pod pojmami biologický rozložiteľný odpad: posekanú trávu,
lístie, zbytky rastlinných materiálov z poľnohospodárskej činnosti, hnoje, odpady z úprav
záhrad a verejnej zelene a to bez znečisťujúcich prímesí iných druhov odpadov a nebezpečných
látok.
Článok č.3
Zmluvná cena a spôsob úhrady

3.1

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ poskytuje objednávateľovi služby dohodnuté
v čl.2.ods. 2.1 bezodplatne. Eviduje sa iba privezené množstvo.

3.2

Odpad zo zelene nesmie obsahovať prímesi nebezpečných znečisťujúcich látok a iných druhov
odpadov.

Článok č.4
Platnosť zmluvy
4.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou od 01.01.2019 do 31.12.2019

4.2

Túto zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán v prípade, ak si druhá strana neplní
základné povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. V takomto prípade je výpovedná lehota
zmluvy 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola písomná výpoveď zmluvy doručená druhej strane.
Článok č.5
Povinnosti objednávateľa

5.1

Zodpovednosť v súlade so zákonom za zariadenie odpadu do príslušnej kategórie a druhu
odpadov. V prípade zistenia nevhodnej skladby odpadov po zložení z vozidla je objednávateľ
povinný na vlastné náklady tento odpad naložiť a prevziať späť. Pri nesplnení tejto povinnosti
je poskytovateľ oprávnený nevhodný odpad zneškodniť na náklady objednávateľa.

5.2

Odvoz a zloženie biologického odpadu do hnojiska PD Jarovnice zabezpečuje na svoje náklady
objednávateľ.
Článok č.6
Záverečné ustanovenia

6.1

Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť dohodou zmluvných strán a to
len písomnou formou dodatku k tejto zmluve.

6.2

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení.

6.3

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa.

V Hermanovciach, dňa : 31.12.2018

----------------------------------------------Obec Hermanovce
PhDr. Lukáš Grejták
starosta obce

V Jarovniciach, dňa: 31.12.2018

---------------------------------------------PD Jarovnice
Ing. Stanislav Eliaš
predseda PD

