Zmluva o spolupráci
uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, ktorú uzatvorili účastníci
Účastník č.1
Názov:
Obec Svodín
Sídlo:
943 54 Svodín, Hlavná 1
Štatutárny zástupca:
Gabriel Vígh, starosta
IČO:
00 309 281
DIČ:
2020412713
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
SK17 5600 0000 0038 4787 6001
(ďalej len „Obec Svodín“ alebo „účastník č.1“)
Účastník č.2
Názov:
Obec Gbelce
Sídlo:
943 42 Gbelce, J. Stampayho 1
Štatutárny zástupca:
František Szőcs, starosta
IČO:
00 308 901
DIČ:
2021060525
(ďalej len „Obec Gbelce“ alebo „účastník č.2“)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Obec Svodín je vlastníkom zberného dvora na adrese 943 54 Svodín, Škovránková ulica
1308/95, na parcelách č. 1554/6, 1554/7, 1554/12, 1554/13, 1554/17, vedených na LV
č.1 v obci Svodín, k.ú. Nemecký Svodín, zriadeného v súlade so zákonom č. 79/2015
Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
Na prevádzkovanie zberného dvora bol udelený súhlas rozhodnutím Okresného úradu
Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie, číslo OU-NZ-OSZP2016/005687-04-Sl zo dňa 06.04.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 06.04.2016
(ďalej len „zberný dvor“ alebo „zberný dvor vo Svodíne“). Zberný dvor vo Svodíne na
základe Zmluvy o prevádzkovaní zberného dvora, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami
Obec Svodín a obecná príspevková organizácia Scheuden dňa 11.05.2016 (ďalej len
„zmluva o prevádzkovaní“) prevádzkuje obecné príspevková organizácia Scheuden
(ďalej len „organizácia Scheuden“ alebo „Scheuden“).
2. Obec Gbelce nevlastní zberný dvor vhodný na zber a umiestnenie drobného stavebného
odpadu od obyvateľov obce Gbelce na území Obce Gbelce v súlade so zákonom
o odpadoch.
Článok II.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je dohoda účastníkov zmluvy o spolupráci na zabezpečenie
podmienok pre umiestnenie drobného stavebného odpadu od fyzických osôb, obyvateľov
obce Gbelce s trvalým pobytom na území Gbelce (ďalej len „obyvateľ obce Gbelce“) na
zbernom dvore podľa čl. I. ods.1 tejto zmluvy vo vlastníctve Obce Svodín na území obce
Svodín, za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

Článok III.
Trvanie zmluvy a jej ukončenie
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Táto zmluva môže byť ukončená dohodou účastníkov zmluvy, odstúpením od zmluvy zo
zákonných dôvodov alebo z dôvodov uvedených v tejto zmluve, alebo výpoveďou
z dôvodov uvedených v tejto zmluve a aj bez uvedenia dôvodu.
3. Každý účastník môže túto zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu s 12-mesačnou
výpovednou dobou. Účastník č.1 môže zmluvu vypovedať aj z dôvodu nedostatočnej
kapacity zberného dvora so 6-mesačnou výpovednou dobou.
4. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po
doručení výpovede druhému účastníkovi zmluvy.
5. V prípade, ak niektorý z účastníkov zmluvy poruší ustanovenia tejto zmluvy a nevykoná
nápravu ani po písomnom upozornení v určenej primeranej lehote najmenej 14 dní, je
druhý účastník zmluvy oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie musí mať
písomnú formu a je účinné dňom jeho doručenia druhému účastníkovi zmluvy.
Článok IV.
Práva a povinnosti účastníkov
1. Každý účastník je povinný zabezpečiť činnosti v rozsahu a spôsobom určeným touto
zmluvou a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť
realizáciu predmetu zmluvy.
2. Účastníci sa dohodli, že zabezpečenie podmienok pre umiestnenie drobného stavebného
odpadu od fyzických osôb, obyvateľov obce Gbelce s trvalým pobytom na území Gbelce
na zbernom dvore podľa čl. II. tejto zmluvy vo vlastníctve Obce Svodín na území obce
Svodín, sa uskutoční za nasledovných podmienok:
2.1.
Obec Svodín prostredníctvom organizácie Scheuden umožní uloženie drobného
stavebného odpadu obyvateľa obce Gbelce v množstve uvedenom na potvrdení
obce Gbelce.
2.2.
Obec Svodín umožní uloženie drobného stavebného odpadu obyvateľa obce
Gbelce za úhradu, ktorú uhradí Obec Gbelce, vo výške rovnajúcej výške poplatku
za drobný stavebný odpad určený obcou Svodín pre obyvateľa obce Svodín
aktuálne platne všeobecne záväzným nariadením obce Svodín alebo platného
cenníka podľa osobitného predpisu.
2.3.
Obec Gbelce vydá pre obyvateľa obce Gbelce potvrdenie o množstve drobného
stavebného odpadu, určeného na uloženie na zbernom dvore vo Svodíne (ďalej
len „potvrdenie obce Gbelce“).
2.4.
Obec Svodín vyúčtuje pre Obec Gbelce celkovú výšku úhrady podľa bodu 2.3
tejto zmluvy raz za kalendárny mesiac, do 10 dní po uplynutí kalendárneho
mesiaca, na základe potvrdení podľa bodu 2.1 tejto zmluvy so splatnosťou
najmenej 15 dní.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1.

2.

Právne vzťahy, výslovne neupravené touto zmluvou, sa spravujú ustanoveniami zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov.
Túto zmluvu je možné meniť iba formou písomných dodatkov, podpísaných oboma
účastníkmi zmluvy.

3.

4.

5.

6.

7.

Účastníci vyhlasujú, že pred podpisom zmluvy sa dôkladne oboznámili s celým jej
obsahom, zmluve porozumeli, nepovažujú ju za jednostranne nápadne nevýhodnú
a uzatvárajú ju na znak slobodne a vážne prejavenej vôle.
Uzatvorenie tejto zmluvy bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo
Svodíne číslo 535/06082018 zo dňa 6.8.2018 a uznesením Obecného zastupiteľstva v
Gbelciach číslo 213/2018 zo dňa 26.9.2018.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi zmluvy
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia oboma účastníkmi zmluvy v súlade
s čl. V. ods. 6 tejto zmluvy.
Účastníci zmluvy berú na vedomie, že ide o povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle
§ 47a Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, po dve vyhotovenia pre oboch účastníkov
zmluvy.

Vo Svodíne dňa 8.8.2018

V Gbelciach dňa 27.9.2018

.........................................................
Obec Svodín
Gabriel Vígh
starosta obce

.......................................................
Obec Gbelce
František Szőcs
starosta obce

