ZMLUVA
O VYTVORENÍ A URČENÍ DOČASNÉHO MIESTA NA NAKLADANIE S
ODPADMI
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
Mesto Svit

Sídlo:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám,primátor mesta Svit
VÚB, a. s. Poprad
24727- 562/0200
0326607

(ďalej len „mesto Svit “)
a

sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zastúpená:

kontaktná osoba:

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
35 793 783
2020279415
SK2020279415
Tatra banka, a.s.
2623520343/1100
štatutárnym orgánom – spoločnosťou Lidl Holding Slovenská
republika, s.r.o., IČO: 35 790 563, zastúpenou pánom
Ľubomírom Petríkom, konateľom a pánom Stanislavom
Čajkom, konateľom
Tomáš Madáč, e-mail: tomas.madac@lidl.sk

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1160/B
(ďalej len „spoločnosť LIDL“)
za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
(1) Mesto Svit je podľa § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
zodpovedné za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi,
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ktoré vznikli na jeho území a v zmysle svojich právomocí zabezpečuje priestor na
ukladanie triedeného komunálneho odpadu (ďalej len „miesto“).
(2) Spoločnosť LIDL plánuje v období od 17.02.2014 do 16.03.2014 usporiadať súťaž
s názvom „EKOHRA“. Cieľom EKOHRY je motivácia, predovšetkým žiakov
základných a stredných škôl, k triedeniu komunálneho odpadu za účelom ich
zhodnotenia. V rámci súťaže budú mať možnosť občania odovzdať triedený komunálny
odpad zaradený podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do
skupiny 20 Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu,
priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu pod číslom:
číslo
druhu
odpadu názov druhu odpadu
20 01 39 plasty ( PET fľaše)

kategória
O

(ďalej iba „PET fľaše“)
do zberných automatov umiestnených v prevádzkach spoločnosti LIDL na území mesta
Svit.
(3) Spoločnosť LIDL uzatvorila so spoločnosťou Technické služby mesta Svit, Štúrova
275/87, 059 21 Svit dohodu o dočasnom zapožičaní zberných nádob, uvedenú v prílohe
č. 1 tejto zmluvy, ktorej predmetom je okrem zapožičania zberných nádob spoločnosti
LIDL aj záväzok spoločnosti Technické služby mesta Svit tieto nádoby podľa potreby
vyprázdňovať a odvážať. Zapožičané nádoby zodpovedajú systému zberu komunálnych
odpadov na území mesta Svit. Spoločnosť Technické služby mesta Svit je osobou
oprávnenou vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie
komunálnych odpadov na území mesta Svit.

Článok 2
PREDMET ZMLUVY
(1) Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie dočasného miesta na ukladanie PET fliaš
spoločnosťou LIDL za podmienok uvedených v tejto zmluve.
(2) Spoločnosť LIDL sa zaväzuje, že počas súťaže uvedenej v článku 1 ods. 2 Zmluvy
vytvorí pre občanov dočasne miesta na ukladanie PET fliaš, ktoré budú sprístupnené
počas otváracích hodín jednotlivých prevádzkach spoločnosti LIDL. Dočasné miesta
na ukladanie PET fliaš sú zberné automaty umiestnené v prevádzkach LIDL-u na území
mesta Svit uvedených v prílohe č. 2 zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
(3) Mesto Svit súhlasí s vytvorením dočasného miesta na ukladanie PET fliaš podľa odseku
2.
(4) Súhlas podľa odseku 3 tohto článku sa udeľuje na celé obdobie trvania zmluvy.
(5) Táto zmluva je bezodplatná.
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Článok 3
POVINNOSTI SPOLOČNOSTI LIDL
(1) Spoločnosť LIDL sa zaväzuje počas trvania zmluvy priestorovo a technicky zabezpečiť
a udržiavať miesto na ukladanie PET fliaš.
(2) Spoločnosť LIDL sa zaväzuje zabezpečiť miesta na ukladanie PET fliaš tak, aby
nedošlo znehodnoteniu alebo odcudzeniu PET fliaš.
(3) Spoločnosť LIDL sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy mať uzatvorenú zmluvu
s oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 10 zákona o odpadoch, ktorej predmetom bude
zber a preprava PET fliaš za účelom ich zhodnotenia.
(4) Miesto na ukladanie PET fliaš v prevádzkach LIDL-u nie je zberným miestom v zmysle
ustanovenia § 2 ods. 15 zákona o odpadoch.
(5) Uloženie PET fliaš na mieste podľa článku 1 odsek 2 tejto zmluvy sa nepovažuje za
umiestnenie odpadu v rozpore so zákonom o odpadoch.

Článok 4
DOBA TRVANIA A UKONČENIE ZMLUVY
(1)

Táto zmluva sa uzatvára dobu určitú, t. j. do 16.03.2014.

(2)

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom 17.02.2014.

(3)

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) v prípade, ak spoločnosť LIDL, nebude mať zabezpečený zber
a prepravu PET fliaš oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 10 zákona
o odpadoch.

Článok 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody alebo
ak to bude vyplývať zo zmien platných právnych predpisov, a to formou písomného
dodatku.
(2) Právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka, zákona o odpadoch a ostatnými právnymi predpismi platnými
na území Slovenskej republiky.
(3) Ak by nejaké z ustanovení tejto zmluvy bolo neplatné alebo neúčinné, alebo by sa stalo
neplatným alebo neúčinným, táto skutočnosť nemá žiadny vplyv na ďalšie platné
a účinné ustanovenia. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú do takej miery, ako
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je to možné, nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným
ustanovením, ktoré bude čo najpresnejšie zodpovedať zamýšľanému zámeru pôvodného
neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
(4) Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek informáciách,
o ktorých sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň
zaväzujú dodržiavať príslušné právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä
zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a
zodpovedajúcim spôsobom sa zaväzujú zaviazať k ich dodržiavaniu aj svojich
zamestnancov a/alebo tretie osoby podieľajúce sa na plnení tejto zmluvy.
(5) Zmluva sa vyhotovuje v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom mesto
Svit obdrží dve (2) vyhotovenia a spoločnosť LIDL obdrží jedno (1) vyhotovenie.
(6) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
(7) Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:
Príloha č. 1 – Tabuľka s názvom - Zoznam predajní LIDL
Príloha č. 2- Dohoda o dočasnom zapožičaní zberných nádob - kópia
Vo Svite dňa:14.2.2014

V Bratislave dňa:12.02.2014

Za mesto Svit

Za spoločnosť LIDL:

.........................v.r........................................
PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta Svit

............................v.r.......................................
Ľubomír Petrík
konateľ spoločnosti
Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.

.......................v.r...................................
Stanislav Čajka
konateľ spoločnosti
Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.
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