
Zmluva o nakladaní s odpadom Č. 1/2012

Zmluvné strany:

Pôvodca odpadu: Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23
O l O O l Žilina
v zastúpení: Mgr. Daniela Pec1erová
IČO: 00607061
DIČ: 2020699560
Prevádzka: školská jedáleň

Nakladateľ s odpadom: Poľovnícke združeníe
Poľana -Podhorie
013 18 Žilina
v zastúpení: Ján Súľovec

uzatvárajú v zmysle ustanovení odseku 2, § 269 Obchodného zákonníka túto zmluvu.

Čl. 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok nakladateľa priebežne odoberať od pôvodcu
odpadu ním produkovaný ostatný odpad a to výlučne:
Číslo druhu odpadu: 20 O l 08
Názov druhu odpadu: biologický rozložiteľný kuchynský odpad
Kategória odpadu: O

(d'alej len "odpad") v zmysle vyhlášky MŠP SR Č. 284/200 l Z.z. v platnom znení, ktorou sa
ustanovuje katalóg odpadov.

Čl. 2
Povinnosti zmluvných strán

Pôvodca odpadu:
zhromažďuje odpad v uzavretých nerozbitných nádobách,
zabezpečuje, aby odpad neobsahoval nežiaduce prímesi (hrubé nečistoty a iné
nevhodné látky),
zodpovedá za zapožičané plástové nádoby na zber odpadu,
zabezpečuje, aby nedošlo k poškodeniu zapožičaných plastových nádob.

Nakladateľ s odpadom:
zaväzuje sa odoberať a likvidovať odpad podľa platnej vyhlášky (článok 22)



zabezpečuje odvoz odpadu podľa možnosti a okolností denne, najneskôr však do
19,00 hod.
poskytne pôvodcovi odpadu uzatvárateľné plastové nádoby na zber odpadu
v požadovanom množstve.

Čl. 3
Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene odobratého odpadu vo výške 8,33 € za mesiac.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada sa bude vykonávať v dvoch splátkach vopred a to:

za 9 -12 mesiac vo výške 33,32 € do 30.9. šk. roka a 1- 6 mesiac vo výške 49,98 € do 31.1. šk.
roka v hotovosti.

Čl. 4
Doba nájmu

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany mozu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou písomných
dodatkov a iba na základe obojstrannej dohody.

2. Zmluvu je možné skončiť kedykol'vek na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných
strán.

3. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

4. Zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obdrží po jednom vyhotovení každá
zmluvná strana.

5. Zmluva nadobúda platnosť' dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Žiline 10.09.2012
Streduá zdravo'aiiicka škola

Hlboká cesta 23
01001 Žilina
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Za pôvodcu odpadu:Za nakladatel'a s odpadom:
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