ZMLUVA O UKLADANÍ A VYUŽITÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH
KOMUNÁLNYCH ODPADOV
Článok 1 - Zmluvné strany
1. Roľnícke družstvo v Pavliciach
sídlo:
Pavlice
IČO:
00227382
IČ DPH:
SK2020390680
zastúpenie:
Ing. Juraj Mačaj, predseda predstavenstva
registrácia:
OR OS v Trnave, odd. Dr, vl. č. 82/T
(ďalej len „RD“)
2. Obec Pavlice
sídlo:
Pavlice 146
IČO:
00682144
zastúpenie:
Mgr. Ľubomír Baláž, starosta obce
(ďalej len „obec“)
Zmluvné strany uzavreli v súlade s ustanovením § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení
túto zmluvu o ukladaní a využití biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len
„Zmluva“) za nasledovných podmienok:

Článok 2 - Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je ukladanie a využitie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
pochádzajúcich z domácností obyvateľov obce.
2. RD je vlastníkom kompostoviska nachádzajúceho sa na parcele č. 1778/2 v k.ú. Pavlice,
pričom toto kompostovisko aktívne využíva.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že obyvatelia obce budú môcť počas trvania platnosti a účinnosti
tejto zmluvy aktívne využívať predmetné kompostovisko RD a to za účelom vývozu biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov pochádzajúcich zo svojich domácností.
4. Biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (ďalej len „BRKO“) pochádzajúcimi
z domácností sa rozumia najmä rastlinné prebytky zo záhrad, listy zo stromov, vytrhaná /
pokosená tráva, burina a pod.
5. Do BRKO nepatria najmä dreviny (akékoľvek pevné časti stromov a kríkov), stavebný odpad,
plasty, iný komunálny odpad, drôty, železo, pneumatiky a pod. V prípade, že BRKO bude
obsahovať uvedené nečistoty, obec ich zlikviduje na vlastné náklady.
6. RD po skompostovaní BRKO tento odpad využije v procese rastlinnej výroby.

Článok 3 – Čas plnenia zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
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Článok 4 – Cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ukladanie a využitie BRKO je bezodplatné.

Článok 5 - Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že nemožno bez predchádzajúceho súhlasu druhej
zmluvnej strany preniesť záväzky, alebo ich časť, vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.
2. Táto zmluva sa môže meniť po dohode zmluvných strán, formou písomných dodatkov
podpísaných zmluvnými stranami. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce zo zmluvy budú prednostne riešiť
vzájomným rokovaním a dohodou.
4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že zmluva nebola
uzatvorená v tiesni ani za nevýhodných podmienok pre žiadnu zo zmluvných strán a na znak
súhlasu so zmluvou pripájajú svoje podpisy.
V Pavliciach, dňa 17.08.2016

______________________________

______________________________

Mgr. Ľubomír Baláž

Ing. Juraj Mačaj

Obec Pavlice
starosta

Roľnícke družstvo v Pavliciach
predseda predstavenstva

Strana 2 z 2

