Zmluva
o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu v zmysle § 81 ods. 19 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Či. I
Zmluvné strany
1. Mesto Prievidza
Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza
Zastúpené: JUDr. Katarínou Macháčkovou
IČO: 00318442
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza
č. účtu: 9000098002/5600, variabilný symbol: 1620163832
I B A N : SK40 5600 0000 0090 0009 8002
BIC : K O M A S K 2 X
a
2. Žiadateľ:
Inter Cars Slovenská republika s. r. o.
Sídlo: Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
Zastúpená: Bráni slav Bučko
IČO: 35938111
Registrovaný v Obchodnom regisni Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, vložka číslo: 36257/B

či. n
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je vykonávanie množstvového zberu komunálneho odpadu
v prevádzke žiadateľa.
Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu bude vykonávať oprávnená
organizácia, ktorá má s mestom Prievidza uzatvorenú komisionársku zmluvu na túto činnosť.
Ukladanie komunálneho odpadu bude žiadateľ vykonávať do zbernej nádoby
pridelenej oprávnenou organizáciou.

ČI. Hl
Podmienky vykonávania zberu
1. Oprávnená organizácia dodá žiadateľovi na adresu prevádzky nádobu podľa požiadavky
žiadateľa na miesto na to vyhradené.
2. Zberná nádoba bude vyprázdňovaná podľa dohodnutého harmonogramu a vývozného
dňa, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
3. V čase vývozu nádoby umožní žiadateľ voľný prístup k nádobe.
4. Žiadateľ je povinný zabezpečiť triedenie komunálnych odpadov v zmysle platnej
legislatívy.
5. V prípade neuskutočnenia vývozu z objektívnych dôvodov (nepriaznivého počasia,
technických problémov a pod.) bude zberná nádoba vyprázdnená dodatočne.
6. Mestom Prievidza budú u žiadateľa vykonávané kontroly dodržiavania ustanovení tejto
zmluvy.

Príloha č. 1
k zmluve
o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu v zmysle § 81 ods. 19 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Harmonogram vývozov.
•

V prevádzkami Inter Cars Slovenská republika s.r.o. (predaj náhradných dielov pre vozidlá)
na Necpalskej ceste 34C v Prievidzi bude vývoz nádoby na komunálny odpad uskutočňovaný
nasledovne:

Typ pridelenej nádoby: 1 x 120 L
Interval vývozu: lx týždenne
Vývozný deň: Štvrtok
Priemerná hmotnosť nádoby: 16 kg

