
ZMLUVA 0 SPOLUPRÁCI PRI ZBERE POUŽITÉHO ŠATSTVA č. 2402#016
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 0bchodného zákonníka (ďalej len ,Zmluva")

Zmluvné stranv:
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(ďalej len „obec")

a

MMPR, s.r.o.
Sĺdlo:                 Jalstká 5, 040 22  Košice
IČO:                   468 39 267
DIČ:                   20 23 60 8752
V zastúpem':    Maroš Lesičko, konateľ spoločnosti MMPR,s.r.o.

(osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných)
Kontaktné údaje: 0907175 633

(ďalej iba „ prevádzkovateľ" )

Článok I
Predmet zmluvy

Predmetom  vzájomnej  spolupráce  medzi  prevádzkovateľom  a  obcou  na  základe
tejto zmluvy je zber odevov, obuvi a textilu prostredníctvom kontajnerov umiestených na
stanovených miestach na území obce. Prevádzkovateľ sa touto zmluvou zaväzuje umožniť
obci, resp. jeho občanom, odovzdávať odevy, obuv a textil do kontajnerov, ktoré poskytne.
Obec  sa  touto  zmluvou  zaväzuje  prevádzkovateľovi  umožniť  umiestnenie  na miestach
určených  touto  zmluvou  kontajnerov  na  zber  odevov,  obuvi  a  textilu.  Po  pretriedení  a
dôkladnom   chemickom   vyčistem'   budú   následne   poskytované   charitám,   neziskovým
organizáciám,  domovom dôchodcov  a občanom v hmotnej núdzi.

Článok 11
Práva a povinnosti zm]uvných strán

1 . Prevádzkovateľ sa týmto zaväzuj_e_:
a)  umiestniť na vlastné  náklady  špeciálne  zbemé  nádoby  -  kontajnery  na  miesta,  a to  v
stave    spôsobilom    naich    riadne    používanie;    prevádzkovateľ   je    povinný    oznámiť
nainštalovanie  kontajnerov  obci  najmenej  3  dnĺ  pred  dátumom  inštalácie;  na  iné  miesta
môže umiestnit' prevádzkovateľ kontajnery iba na základe predchádzajúceho súhlasu obce
a príslušného vlastníka nehnuteľnosti;



b)   odoberať  po   rozmiestneniu  kontajnerov   ich  prostrednĺctvom   zložky   komunálneho
odpadu pochádzajúci z domácnostĺ; a to:
Katalógové číslo                       Názov odpadu                                                    Kategória odpadu:
1.    200110                                             šatstvo                                                                                                            0
2.    200111                                             textĺlie                                                                                                        0
3.    20 0199                                  odpady inak nešpecifikované (obuv)                                          0
c)  zabezpečovať  pravidelné  vyprázdňovanie  kontajnerov  na  vlastné  náklady  a  prijímať
pripadné     upozomenia     obce     o     potrebe     vyprázdnenia     kontajnerov.     Frekvencia
vyprázdňovania zbemých nádob je dohodnutá na raz za dva tÝždne.
d)  prerokovať  s obcou jeho  pripomienky  na fúngovanie  zberu  odevov,  obuvi  a  textilu
prebiehajúceho na základe tejto zmluvy ajeho námety na zlepšení alebo posilnenie zberu v
obci. Uloženĺm odpadu do zbemej nádoby sa prevádzkovateľ považuje za držiteľa odpadu
vzmysle   §   2   odst.   (3)   zákona  č.   223/2001   Z.z.   oodpadoch  vplatnom   znení.   Obec
nezodpovedá za uložerie odpadu do zbemých nádob
e)  nebude  z  plnenia  tejto  zmluvy  si  uplatňovať  Žiadny  nárok  na  fmančné  vyrovnanie.
Výkon predmetu tejto zmluvy je bezodplatný.

2. Obec sa tÝmto zaväzuie:
a)  zaistiť  možnost'  bezplatného  umiestenia...1...  kus  kontajnera  na  zber  odevov,  obuvi  a
textilu prevádzkovateľom na učených miestach a umožnit' mu týmto spôsobom zaist'ovať
zber odevov, obuvi a textilu od občanov obce;
b) poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnou súčinnosť pre vyhľadávanie nových vhodných
stanovĺsk pre umiestnerie kontajnerov na zber odevov, obuvi, textilu;
c)  o  rozmiesteriu  kontajnerov  infomovat'  občanov  obce  obvyklým  spôsobom  (miestna
tlač, webové stránky, obecný rozhlas);
d) prerokovať s prevádzkovateľom jeho pripomienky ku zberu prebiehajúcemu na základe
tejto zmluvy   a jeho námety na zlepšenie alebo posilnenie zberu odevov, obuvi a textilu v
obci.

Článok 111
Záverečné ustanovenia

1.  Tato  zmluva  sa  stáva platná ku  dňu  podpisu  zmluvy  obidvomi  zmluvnými  stranami,
a účinná odo dňa zverejnenia na webovej stránke obce.
2.   Zmluvu  je   možné   obojstrame   vypovedať   bez   uvedenia   dôvodu   s 1    mesačnou
vÝpovednou   lehotou,   ktorá   začína  plynúť   nasledujúcim   prvým   dňom   nasledujúceho
mesiaca  po  doručení  výpovede  pĺsomnou  formou.  Prevádzkovateľ je  povinný  odstrániť
rozmiestnené  kontajnery  bezodkladne  ku  dňu  zániku  tejto  zmluvy,  pokiaľ  sa  zmluvné
strany nedohodnú inak.
3. Tato zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
4.  Tato  zmluva  sa  môže  meniť  a  doplňovať  iba  písomnými  dodatkami,  na  ktorých  sa
zmluvné strany dohódnú a ktoré obojstranne odsúhlasia a potvrdia.
5. Tato zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnost' originálu.
Každá zmluvná strana dostane po jednom|/yhotoveniu zmluvy.
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