
Zmluva o poskytnutí služby

- mobilného výkupu papiera a lepenky, 
kat. č. odpadu: 20 01 01 podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou

sa ustanovuje Katalóg odpadov

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov

v
Cl. L

Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto FIĽAKOVO
Sídlo: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zastúpený : Mgr. Attila Agócs, PhD. -  primátor mesta
IČO: 00316075
DIČ : 2021115052
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Poskytovateľ: HANYX s.r.o.
Sídlo: Novomeského 30,984 03 Lučenec 
IČO: 50 225 731
IČ DPH:
v mene, ktorej koná: Peter Hanes - konateľ 
Č. účtu: SK08 8330 0000 0023 0100 3394 
Kontaktné údaje: 0902 919 119 
email: vykuppapierahanyx@gmail.com

(ďalej len ako „poskytovateľ“)

Poskytovateľ má uzatvorenú zmluvu s príslušnou Organizáciou zodpovednosti výrobcov pre 
vyhradený prúd odpadu /ďalej len ako „OZV“/ ENVI-PAK, ktorá je platná od 01.07.2016 na dobu 
neurčitú.

č i. n .
Úvodné ustanovenia

1. Poskytovateľ je slovenskou právnickou osobou, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, Odd.: Sro., vložka číslo: 29452/S, ktorá v súlade s predmetom zapísaným 
v obchodnom registri, vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti nakladania s odpadmi.

2. Objednávateľom je slovenská fyzická osoba -  podnikateľ, ktorá v súlade s právnymi predpismi 
dohliada nad komplexným odpadovým hospodárstvom s odpadom vyprodukovaným pri jeho 
podnikateľskej činnosti.
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3. Poskytovateľ deklaruje, že bude vykonávať svoje práva a povinnosti spôsobom a za podmienok 
vyplývajúcich mu z ustanovení tejto zmluvy a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

ČI. III.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť organizáciu mobilného zberu 
vytriedenej zložky komunálneho odpadu, papiera a lepenky -  kat. č. odpadu: 20 01 01 podľa 
prílohy č. 1 vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len kat. č. 
odpadu: 20 01 01), za účelom jeho zhodnotenia podľa pokynov objednávateľa a to vlastnými 
autami a pracovníkmi poskytovateľa služby.

2. Mobilný výkup papiera a lepenky, kat. č. odpadu: 20 01 01 bude poskytovateľ organizovať 
a realizovať v pravidelných termínoch dohodnutých s objednávateľom. Mobilný výkup sa vykoná 
od občanov mesta Fiľakovo.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ doloží písomne objednávateľovi mesačne do 15- 
teho pracovného dňa v danom mesiaci podklady o odobratom odpade za predchádzajúci mesiac, 
ktorý je uvedený v bode 1 tohto článku.

ČI. IV.
Práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať svoje záväzky vyplývajúce mu z plnenia predmetu tejto 
zmluvy v dohodnutom termíne (príloha č. 1).

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne plnú súčinnosť poskytovateľovi pri mobilnom výkupe 
papiera a lepenky, kat. č. odpadu: 20 01 01.

ČI. V.
Spôsob a podmienky nakladania s odpadom

1. Poskytovateľ bude vykonávať nakladanie s odpadmi v územnom obvode objednávateľa v súlade 
s informáciami, ktoré mu budú objednávateľom poskytnuté a v súlade so všeobecne záväzným 
nariadením obce, prijatým v zmysle ustanovenia § 6 ods.l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona o odpadoch.

ČI. VI.
Vady plnenia

1. Ak poskytovateľ z určitých dôvodov nemôže realizovať v dohodnutom termíne povinnosti 
vyplývajúce mu z predmetu tejto zmluvy, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať 
objednávateľa, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 0908 969 961, faxovou 
správou na čísle 047/4512016, alebo prostredníctvom e-mailu: ivan.vanko@filakovo.sk a svoju 
povinnosť splniť v najkratšom možnom termíne. Poskytovateľ je povinný oboznámiť obyvateľov 
v čo najkratšom možnom termíne o náhradnom termíne.
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ČI. VII.
Trvanie zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu do 31.12.2017.
2. Po dobe uplynutia účinnosti zmluvy sa platnosť zmluvy automaticky predlžuje o tri roky ak ju 

niektorá zo zmluvných strán nevypovie v lehote do jedného mesiaca po ukončení jej účinnosti. 
Režim automatického predlžovania zmluvy sa vzťahuje aj na nasledujúce obdobia.

3. Túto zmluvu je oprávnená vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana v prípade, ak:

a) druha zmluvná strana porušila svoje zmluvné povinnosti a
b) na porušenie svojich zmluvných povinností bola preukázateľne písomne upozornená druhou 

zmluvnou stranou a
c) porušenie svojich zmluvných povinnosti alebo jeho následky neodstránila ani v primeranej 

lehote,

pričom primeranou lehotou na účely tejto zmluvy sa rozumie lehota, nie kratšia ako 60 dní.
Výpoveď je účinná po uplynutí jednomesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy bola výpoveď doručená zmluvnej strane.

d ) bez udania dôvodu.

4. Výpoveď v zmysle ods. 3 tohto článku je platná len pokiaľ bola druhej zmluvnej strane doručená 
v písomnej forme a podpísaná štatutárnym zástupcom príslušnej zmluvnej strany.

ČI. VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami, podpísanými obomi 
zmluvnými stranami.

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán prevezme dve 
vyhotovenia.

3. Táto zmluva sa riadi právnou úpravou zákona č. 513/1991 Zb. -  Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Zmluvné strany po prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že zmluva bola spísaná určite, 
zrozumiteľne, na základe ich skutočnej a slobodnej vôle a bez nátlaku, na dôkaz čoho ju 
vlastnoručne podpisujú.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň po 
zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávateľa (www.vpsfllakovo.sk).

6. V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy neplatné, alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane 
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok 
neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú 
povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku a dobrých mravov rokovať 
tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným 
ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, 
ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto 
dohoda nebude uzatvorená, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie 
neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
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ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, 
ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré 
zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.

Vo Fiľakove , dňa 05.06.2017

Poskytovateľ

Peter Hanes 
Konateľ

Vo Fiľakove , dňa 05.06.2017

Objednávateľ

Mesto Fiľakovo

Mgr. Attila Agócs, PhD. 
primátor
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Príloha č. 1

Zber papiera v meste Fiľakovo

Termín zberu: každý tretí týždeň v mesiaci

Vozidlo č. 1
ROK 2017
19.6. -23.6.
17.7. -21.7.
21.8. -25.8.
18.9. -22.9.
16.10. -20.10.
20.11. -24.11.
18.12. -22.12.
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