Zmluva o obchodnej spolupráci
č. 11521/2021 R
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaná:
Štatutárny orgán:

POLYFORM, s.r.o.
Terézie Vansovej 10, Podolínec, PSČ 065 03
31 679 137
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov vo vložke
č. 1322/P, oddiel Sro
Ing. Jozef Vaľko, konateľ spoločnosti
(ďalej len “zmluvná strana 1“)
a

Obchodné meno/Názov:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
Zapísaná/ý :
Štatutárny orgán:

Obec Plavnica
065 45 Plavnica 121
00 330 124
Rastislav Grich, starosta obce
(ďalej len “ zmluvná strana 2“)
Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.
2.

3.

Zmluvná strana 1 je obchodnou spoločnosťou, zaoberajúcou sa zberom, triedením
a recykláciou odpadov z expandovaného polystyrénu (EPS).
Povolenie na činnosť špecifikovanú v bode 1 bolo spoločnosti vydané Okresným
úradom v Starej Ľubovni, odbor starostlivosti o životné prostredie pod číslom spisu
OU-SL-OSZP2020/002032-006.
Nevyhnutným v procese recyklácie odpadov z EPS je správne triedenie odpadu a jeho
prvotné ukladanie do príslušným právnym normám vyhovujúcich zberných nádob.
Článok II.
Predmet zmluvy
Za účelom zabezpečenia plynulosti procesu recyklácie odpadov z EPS sa zmluvné
strany 1 a 2 zaväzujú navzájom spolupracovať pri realizácii činností definovaných
v článku III, v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou.
Článok III.
Podmienky spolupráce

1.

V rámci naplnenia predmetu zmluvy zmluvná strana 1 poskytne zmluvnej strane 2
zbernú nádobu – kontajner vrátane potrebného počtu vymeniteľných zásobníkových
vriec.
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2.

3.

4.

5.

Zmluvná strana 2 sa zaväzuje umiestniť predmetné zberné zariadenie iba v na to
určených, oplotených, prekrytých zberných dvoroch a za účelom správneho triedenia
odpadu umožniť jeho napĺňanie iba v prítomnosti a za dozoru ňou poverenej osoby.
Vývoz kontajnera, resp. odvoz naplnených zásobníkových vriec, zabezpečí zmluvná
strana 1 v časových intervaloch podľa potreby, po ich naplnení, na základe oznámenia
zmluvnej strany 2).
Zmluvná strana 2 sa zaväzuje vypožičané zberné zariadenie využívať iba v súlade
s účelom dohodnutým v článku II, a to výlučne spôsobom definovaným v bode 1 tohto
článku, pričom toto nesmie prenechať tretej osobe na jeho užívanie, a to žiadnym,
ani pre neho inak obvyklým spôsobom (t.j. na účely zberu príslušného odpadu).
Zmluvná strana 2 zodpovedá za všetky eventuálne škody na vypožičanom zbernom
zariadení, spôsobené či už jej neoprávneným, neodborným alebo nedbalým
zaobchádzaním alebo protiprávnou činnosťou tretích osôb, pričom berie na vedomie,
že hodnota predmetného zariadenia je 180 €.
Náklady na činnosť súvisiacu s predmetom spolupráce si každá zmluvná strana znáša
samostatne bez akéhokoľvek finančného nároku voči druhej zmluvnej strane.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonávať výlučne formou písomných
dodatkov. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú
zo zmluvných strán.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne, bez udania dôvodu.
Zmluva v takomto prípade zaniká uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota
je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po doručení výpovede.
Táto zmluva bola uzavretá slobodne, ako prejav skutočnej vôle zmluvných strán.
Zmluvné strany jej obsahu plne porozumeli, v celom rozsahu s ním súhlasia, na znak
čoho ju podpisujú.

Zmluvná strana 1:
V Podolínci, dňa 11. 05. 2021

Zmluvná strana 2:
V Plavnici, dňa 11. 05. 2021

________________v. r.____________________
Ing. Jozef Vaľko
konateľ spoločnosti

_____________v. r. _________________
Rastislav Grich
starosta obce Plavnica
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