ZMLUVA O VYKONÁVANÍ VÝKUPU A ZBERU PAPIERA NA ÚZEMÍ
OBCE RATNOVCE
Uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov medzi:

OBEC RATNOVCE
zastúpeným: Petrom Gogolom
sídlo: Ratnovce č. 152
IČO: 00011002
(ďalej len Obec)
a

F.M.RECYKLING s.r.o.
zastúpený: Ján Faško, konateľ
sídlo: Jána Psotného 806/5 911 05 Trenčín
IČO: 47508582
DIČ: 2023947299
IČ DPH: SK 2023947299
bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
číslo účtu: 2922906932
IBAN: SK11 1100 0000 0029 2290 6932
zaregistrovaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Oddiel Sro, Vložka č. 29576/R
registrovaný podľa § 15, ods. 1 a 2 zákona číslo 223/2001 Z.z. o odpadoch pod číslom
OU- TN- OSZP3- 2014/00094 TME v Trenčíne.

Čl. 1
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je vykonávanie zberu a výkupu papiera firmou F.M.RECYKLING s.r.o.
na celom území Obce Ratnovce formou tzv. ambulantného výkupu od obyvateľov Obce
Ratnovce a následná preprava vykúpeného papiera na ďalšie zhodnotenie oprávnenej
organizácii.

Čl. 2
Forma a realizácia zberu
Zber a výkup papiera na území obce Ratnovce sa bude vykonávať niekoľkokrát ročne
formou vyhlásenia oznamu o výkupe v obecnom rozhlase a následným pristavením
dodávkového automobilu na určené miesto. Starý papier sa priamo na aute odváži

a obyvatelia si vyberú odplatu za ich starý papier (vysokokvalitný biely dvojvrstvový papier,
dvojvrstvové kuchynské utierky, vreckovky, alebo hotovosť).

Čl. 3
Zasielanie potvrdení o množstvách
F.M.RECYKLING s.r.o. sa zaväzuje predložiť obci v zmysle § 16 zákona
číslo 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov potvrdenie o množstve
vykúpeného papiera na území Obce Ratnovce vždy do 31. januára nasledujúceho
kalendárneho roka za uplynulý rok.

Čl. 4
Trvanie zmluvy a výpovedná lehota
1 - Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a platí od dňa podpísania.
2 - Výpovedná lehota zmluvy je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede druhej strany.
3 - Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1 - Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dve
vyhotovenia.
2 - Zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnou formou na základe dohody zmluvných strán
3 - Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju
slobodne bez nátlaku a na znak súhlasu byť zmluvou viazaný ju vlastnoručne podpisujú.
4 - Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia touto zmluvou, v otázkach v nej
neupravených sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

V Ratnovciach dňa 29.9.2017
Peter Gogol
starosta obce

..................................................

....................................................

.........................................................
Ján Faško
Konateľ

