
Zmluva o separovanom zbere komunálneho odpadu
/ uzavretá podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch /

Čl.l
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: MESTO FIĽAKOVO
Mestský úrad, Radničná 25 
986 01 Fiľakovo 
IČO: 00 316 075 
zastúpené primátorom mesta 
Mgr. AGÓCS Attilom, PhD.

Zhotoviteľ: ZÓNA s.r.o.
Šávoľská 324/3 
986 01 Fiľakovo 
IČO: 30 226 431
zastúpená konateľom Františkom ZADROBILEKOM 
/ ďalej len „vykonávateľ zberu“/

týmto uzatvárajú túto

zmluvu o zbere a preprave separovaného odpadu

Č1.2
PREDMET ZMLUVY

I I I  Vykonávateľ zberu sa zaväzuje, že na základe tejto zmluvy bude vykonávať 
separovaný zber komunálneho odpadu vymedzeného podľa § 2 ods. 14 zákona 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v súlade s platným programom obce, pričom zber 
bude vykonávať v priestoroch na ul Šávoľská cesta č. 324/3 vo Fiľakove na 
pozemkoch na liste vlastníctva č. 1316 v k.ú. mesta Fiľakovo.

/2/ Vykonávateľ zberu sa zaväzuje, že v lehote do 30 dní nasledujúceho 
kalendárneho roka nahlási mestu Fiľakovo množstvo a druh vyzbieraného 
komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok.

/3/ Pri plnení predmetu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky 
príslušné právne predpisy, predovšetkým zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
v znení neskorších právnych predpisov.



ČI.3
DOBA PLATNOSTI ZMLUVY A VYPOVEDANIE ZMLUVY

/I / Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a uzatvára 
sa na dobu určitú a to do 31.12.2020.

121 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 skončení 
je účinnosti.

/3/ Zmluva môže byť pred dňom uplynutia doby zrušená nasledovnými spôsobmi: 
dohodou zmluvných strán
okamžitou výpoveďou zo strany objednávateľa v prípade, že dodávateľ podstatným 
spôsobom poruší zmluvu a po písomnom upovedomení objednávateľom nezabezpečí 
nápravu do troch týždňov od upovedomenia.

- aj bez uvedenia dôvodu.

Č1.4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

/l / Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých Mesto Fiľakovo obdrží 2 ks 
vyhotovenia a zhotoviteľ 1 ks vyhotovenia.

Ill Všetky doplňujúce zmeny tejto zmluvy si vyžadujú formou písomného dodatku 
potvrdeného obidvoma zmluvnými stranami.

/3/ Ostatné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka.

/4/ Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto nebola 
uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a 
autentičnosť zmluvy potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

151 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení, pričom zverejnenie zabezpečí objednávateľ na svojej 
webovej stránke v deň podpísania zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám.

Vo Fiľakove, dňa 27.12.2017 Vo Fiľakove, dňa 27.12.2017

Mgr. Attila AGÓCS, PhD. 
primátor mesta

Zhotoviteľ -  František ZADROBILEK 
vykonávateľ zberu 


