Zmluva
o zabezpečení zberu papiera na území obce Nededza
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods.2 Obchodného zákonníka a zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

obec Nededza
zastúpená:

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

sídlo:
IČO:

Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza
00321516

/ďalej len obec Nededza/
a

Juraj Krajčí
Adresa:
Kolárovice 337
IČO:
43381855
SK1073580816
IČ DPH:
T.č.:
0948186565
Firma zaregistrovaná v Živn. registri SR vedenom v Obú v Žiline pod č. 581-3874
/ďalej len Juraj Krajčí /
Čl. I
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je vykonávanie zberu starého papiera firmou Juraj Krajčí
spolupracujúcou s firmou PaP import s.r.o. na území obce Nededza formou ambulantného
výkupu od obyvateľstva obce a preprava tohto papiera na ďalšie zhodnotenie.
Čl. II

Čas plnenia
1. Zber starého papiera zabezpečí firma Juraj Krajčí niekoľkokrát ročne v pravidelných
intervaloch, upravených podľa potrieb obyvateľov obce.
2. O konkrétnych termínoch zberu bude informovať obyvateľstvo doposiaľ zaužívaným
spôsobom – letákmi, prípadne vyhlásením v miestnom rozhlase a inzerciou.
Čl. III
Ďalšie dojednania
1. Miestom vykonávania zberu je územie obce Nededza.
2. Juraj Krajčí bude zber papiera realizovať formou výmeny za toaletný papier a iné
hygienické výrobky, pričom samotný zber bude realizovať sústreďovaním starého
papiera do nákladného automobilu bez vytvárania medziskladu na území obce. Túto
službu bude vykonávať bezodplatne.
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3. Juraj Krajčí sa zaväzuje predložiť obci Nededza v zmysle ust. § 16 zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdenie o množstve
vykúpeného papiera na území obce vždy do 15. januára nasledujúceho kalendárneho
roka jednorázovo za uplynulý rok, prípadne polrok.
4. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán a to aj bez uvedenia
výpovedného dôvodu. Týmto sa dojednáva trojmesačná výpovedná lehota, ktorá
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie.
4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch
zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú
ju slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne a na znak vôle byť ňou viazaní ju
vlastnoručne podpisujú.
6. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia touto zmluvou, v otázkach v nej
neupravených sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

V Nededzi, dňa 27.03.2019

................................................
PhDr. Peter Vajda,
starosta obce

................................................
Juraj Krajčí-výkup papiera
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