
Zmluva o zbere a preprave separovaného odpadu 
Uzatvorená podľa § 51 Obč . zák. a Zákona č. 79/2015 o odpadoch , 

medzi účastníkmi: 

Objednávateľ služby: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Štatutámy zástupca 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Mesto Želiezovce 
937 01 Želiezovce, ul. SNP 2 
Ing. Ondrej Juhász - primátor mesta 
00 307 696 
2021023752 
Prima banka Slovensko a.s. 
SK90 5600 0000 0071 2476 7002 

(ďalej len „objednávateľ) 

Dodávateľ služby; 

Obchodné meno: Eurospinn, s.r.o. 
Sídlo: Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce 
Zastúpený: Ing. Viliam László a Mgr. Peter Haris - konatelia 
IČO: 43834221 
DIČ: 2022496938 
IČDPH: SK2022496938 
Bankové spojenie; SBERBANK Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: SK82 3100 0000 0044 4001 8309 

(ďalej len „dodávateľ) 

I. Predmet plnenia 
1. Zberá preprava separovaného odpadu z 1100 L nádob na území mesta 
Želiezovce v zložkách : plasty, papier, sklo malé kovové obaly a viacvrstvové 
kombinované materiály, ich zhodnocovanie a vedenie evidencie komodít 
separovaného zberu. 

II. Čas plnenia 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: od 01.04.2017 do 31.03.2018 
2. Dodávateľ zabezpečí plnenie predmetu zmluvy na základe dohodnutého 
harmonogramu vývozu separovaného zberu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy. 

111. Cena 
Všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy znáša spoločnosť NATUR-
PACK, a.s., ktorá je oprávnenou organizáciou, založenou povinnými osobami v 
súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona o obaloch č. 119/2010 Z.z., zapísanou do 
Registra povinných osôb a oprávnených organizácií vedeného Ministerstvom 
životného prostredia SR pod číslom 0 0 0000004 zo dňa 01.03.2006, a ktorá má 
uzavretú zmluvu s objednávateľom v zmysle zákona č. 79/2015. 



IV. Záväzky zmluvných strán 
Dodávateľ sa zaväzuje : 
1. Zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v súlade s platnými zákonnými predpismi 
v odpadovom hospodárstve v dohodnutých termínoch podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. 
2. Spracovať podklady do 31 Januára pre objednávateľa za vyseparované komodity 
za predchádzajúci kalendárny rok. 
3. Ak budú v separovaných zložkách zistené počas zberu cudzorodé prímesi, ktoré 
ohrozujú pracovné alebo životné prostredie, alebo ktoré nepatria do separovaných 
zložiek, tieto nebudú odvezené od pôvodcu a za ich zneškodnenie zodpovedá 
objednávateľ. 

Objednávateľ sa zaväzuje: 
1. Realizovať predmet tejto zmluvy výlučne s dodávateľom. 

V. Ostatné ustanovenia 

1. K ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť; 
- písomnou dohodou so súhlasom oboch zmluvných strán 
- ukončením činnosti dodávateľa z rozhodnutia orgánu štátnej správy 

2. Ostatné dojednania, nepostihnuté v tejto zmluve sa riadia podľa obchodného 
zákonníka. 

3. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch. Dve výtlačky pre objednávateľa, jeden 
pre dodávateľa. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú : 
- príloha č. 1 Časový harmonogram vývozu komodít separovaného zberu, 
- príloha č. 2 Prehľad zberu separovaného odpadu zahrnutý v základnej cene 

V Želiezovciach, dňa 31.03.2017 

objednávatel \ / / uuuavaiei 
I ly ' 

Ing. Ondrej Juhás? / Ing. Viliam László a Mgr. Pet< 

primátor konatelia 


