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osoBITNÁ zMLUVA o vYKoNÁvANÍ A FINANCoVANÍ TRIEDENÉHo ZBERU

V oBcI Krajné

uzatvorená v zmysle ustanovenia 5 59 ods. 4 zákona č' 79/2oI5 Z' z' oodpadoch
(d'alej ako,,Osobitná zm!uva")

medzi

RECobal s. r. o./ so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, Bratislava - mestská časť petržalka 851
01, Ico 47 257 997,zapisaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
číslo 10485 1/B, konajúca prostredníctvom konatelky Beáty Kastlerovej,

(d'alej ako,,OZ\r^')

obec Krajné, so sídlom Krajné 52,97616 Krajné, tČo : oo 311 715, zapísaná v štatistickom registri
Statistického úradu Slovenskej republiky, konajúca prostredníctvom JUDr. Ján Konečník, starosta
obce,

(d'alej ako,,Zberová spoločnost{')

(oZY aZberová spoločnosť d'alej spoločne ako,,Zmluvné strany")

v nasledovnom znení

1. UVODNE USTANOVENIA

1'1 oZV a Zberová spoločnosť uzatvorili dňa 24.02.2022 Rámcovú zmluvu o vykonávaní a finan-
covaní triedeného zberu (d'alej ako,,Rámcová zmluva").

I'2 Táto osobitná zmluva sa vzťahuje na výkon Triedeného zberu v obci Krajné (d'alej ako
,,ObeC'),

1.3 Účelom osobitnej zmluvy je osobitná úprava práv a povinností pri vykonávaní Triedeného
zberu Vytriedených zložiek, ktoré sú špecifické vo vzťahu k obci. Táto osobitná zmluva sa
spravuje Rámcovou zmluvou, pokial'táto osobitná zmluva neustanovuje inak.

L.4 Všetky výrazy použité v osobitnej zmluve začínajúce velkým písmenom majú význam defino-
vaný v Rámcovej Zmluve, pokial'z kontextu alebo osobitnej zmluvy nevyplýva ĺnak.

2. PREDMETZMLUVY

2'1 Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o niektoryÍch podmĺenkach vykonávania Trie-
deného zberu v obci, a to predovšetkým o (i) nákladoch na Triedený zber v obci a (ii) systéme
Triedeného zberu v obci.

3. NAKLADY NATRIEDENYZBER

3.1 Financovanie triedeného zberu separovaného odpadu v obci od I.I.2022 do 3Ĺ.I2'2o22 sa
riadi prílohou č.12a kvyhláške č' 373/20L5 Z' z.' Fakturácia prebieha na kvartálnej báze
s podmienkou ročného doúčtovania na základe predložených podkladov vyzbieraných a zhod-
notených komodít.

3'2 Kvartálna platba je dohodnutá vo výške 2600 € bez DPH
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4. SYSTEM TRIEDENEHO ZBERU

Komodita
Ročná

produkcia
(t)1

Počet vývo- .
zov do roka Typ nádob

Počet nádob
na vývoz

(ks)

Plasty 12,O 24 Vrecia,
kontajner 460

Papier 810 4 Vrecia,
kontajner 460

Sklo 17,5 4 kontajner 460

VKM 2,0 L2
Vrecia,

kontajner 460

Kovy 2,0 4 kontajner 460

5.3

TRVANIE ZMLUVY

osobitná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 3L' 72.2022.

osobitná zmluva zaniká :

a) písomnou dohodou Zmluvných strán,

b) zánikom Rámcovej zmluvy,

c) zánikom Zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom, uzatvorenej medzi Zberovou
spo|očnosťou a obcou,

d) zánikom Zmluvy s Relevantnou obcou, uzatvorenej medzi oZY a obcou,

e) na základe písomnej výpovede ktorejkolVek zo Zmluvných strán, a to uplynutím trojme-
sačnej (3) výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť V prvý deň mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoved'doručená,

f) písomným odstúpením od osobitnej zmluvy zo zákonných dôvodov alebo dôvodov uve-
dených v osobitnej zmluve.

Zberová spoločnosť je oprávnená odstúpiť od osobitnej zmluvy, ak je oZV v omeškaníso za-
platením odmeny podl'a osobitnej zmluvy a nezjedná nápravu ani v lehote tridsiatich (30) ka-
lendárnych dní odo dňa doručenia písomnej upomienky oZV.

oZV je oprávnená odstúpiť od osobitnej zmluvy, ak:

a) Zberová spoločnosť poruší akúkolVek svoju povinnosť podlä Rámcovej zmluvy a/alebo
osobitnej Zmluvy a nezjedná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote, najneskôr
však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy oZV,
alebo

5.

5.1

5.2

5.4

1 Uvedené sÚ odhadované ročné mnoŽstvá. Fakturácia bude vychádzat'zreálne vyzbieraných mnoŽ-
stiev.
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5.5

5.6

a

b) Zberová spoločnosť podstathým spôsobom poruší Rámcovú zmluvu a/alebo osobitnú
zmluvu

odstúpenie od osobitnej zmluvy má účinky ex núnc'

Zmluvné strany sú povinné sa navzájom bezodkladne informovať v prípade, ak nastane jeden
z dôvodov zániku osobitnej zmluvy podl'a bodu 5.2 písm. c) a/alebo d), spolu s poskytnutím
ĺnformácie o dátume zániku osobitnej zmluvy z týchto dôvodov.

6. ZAVERECNE USTANOVENIA

6.1 osobitná zmluva nadobúda platnosťdňom jej podpisu obomi Zmluvnými stranami a účinnosť
dňa 1.1.2022. Ustanovenĺa tejto zmluvy sa aplikujú už od 1.1'2022' Zmluvné strany vyhlasujú,
že táto osobitná zmluva predstavuje ich riadnu a úplnú dohodu týkajúcu sa predmetu zmluvy
podl'a bodu 2.1 tejto Osobitnej zmluvy.

6.2 osobitná zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch v slovenskom jazyku, z ktoných každá
Zmluvná strana dostala jeden exemplár.

6.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si osobitnú zmluvu pred podpisom prečítali' porozumelijej ob-
sahu, s obsahom súhlasia, a že osobitná zmluva je prejavom ich slobodnej vôle, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.

dbt RECobal
RtCobals.r.o.
L-iigital Park lll, Eĺnsteinova í9
P:i'! 01 Bratislava
ič,:,_+z zszss7, lČ DPH: sK21 201 06285

dňa

dňa ,<. 1.ttlL

V

s. r.
Beáta Kastlerová,

v I*lzil t V

JUDr. Ján Konečník, obce

itr


