
Z m 1 u v a 
o poskytovaní služby pri zbere odpadov na území obce Oščadnica

uzatvorená podľa§ 269 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. v znení 
neskorších zmien a podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov medzi: 

Obec Oščadnica 
zastúpená/ý: Ing. Marián Plevko, starosta obce 
sídlo: Nám. M. Bernáta č. 745, Oščadnica 023 01 
IČO: 00 314 170 
DIČ: 2020421513 
/d'alej len obec Oščadnica/ 

a 

ALFEMO s.r.o. 
Sídlo: Lazecká 90/40. Dolní Suchá, 735 64 Havífov, 
IČO: 06123813 
Identifikačné číslo zariadenia: CZT 01659 T.č. 
Firma zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel: C, vložka 
70716 v zastúpení štatutárnym orgánom Alexander Janco 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je vykonávanie zberu a vykup zložiek komunálneho odpadu 
zaradený v katalógu odpadov pod číslom 20 01 40 kovy a 20 O 1 01 papier a 
lepenka firmou ALFEMO s.r.o. , Zberňa odpadov Dolní Suchá, ktorú prevádzkuje 
ACUMO s.r.o., číslo zariadenia CZT01149 na území obce Oščadnica formou 
ambulantného výkupu od obyvateľstva obce a preprava týchto zložiek odpadu 0a 
ďalšie zhodnotenie. 

Čl. II 
Čas plnenia 

1. Zber kovov a papiera a lepenky firma ALFEMO s.r.o. Niekoľkokrát ročne
v pravide nych intervaloch, upravených podľa potrieb obyvateľov obce.

Čl. III 
Dalšie dojednania 

1. Miestom vykonávania zberu je územie obce Oščadnica.

2. ALFEMO s.r.o. bude zber kovov, papiera a lepenky realizovať formou
výkupu, pricom samotný zber bude realizovať sústreďovaním zložiek do nákladného
automobilu bez vytvárania medziskladu na území obce. Túto sluzbu bude vykonávať
bezodplatne.

3. ALFEMO s.r.o. sa zaväzuje predložiť obci Oščadnica v zmysle ustanovení
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien a doplnkov potvrdenie o množstve vyzbieranych a
vykúpených zložiek odpadu na území obce Oščadnica vždy do 15. januára
nasledujúceho kalendárneho roka jednorázovo za uplynulý rok, prípadne polrok s
dokladom o ich zhodnotení.

4. Túto zmluvu maze vypovedať ktorákoľvek zo zmluvnych strán a to aj bez
uvedenia vypovedného 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 dopÍňať 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 Oščadnici dňa
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v  Oščadnici dňa 31. 8. 2021

• • • • • • •  • • • • • . • • . • •  

Ing.    Mariáan Plevko
starosta obce_ O .:::::::B 
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