Zmluva
o zbere použitých textílii, odevov a obuvi na území mesta

Článok l - zmluvné strany

JURAJ KUNAK s.r.o. 1 Projekt

1.1
1.2
Sídlo:
Korešpondenčná

EKOCHARITA

Slovensko Slovensku
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Gen. M.R.Štefánika 45 060 O1 Kežmarok
adresa:

Kopčianska 16, 851 O1 Bratislava

IČO:

47542047

Zástupca:

Juraj Kunák Ing. 0911 167993 lemail:

modre.depo@gmail.com/

(ďalej len "Partner zberu")
1.2 Mesto lobec,MČ/:

Obec Malá Mača

Sídlo:

92521 Malá Mača, ul. Hlavná č. 127/46

IČO:

37842358

Zástupca:

Ing. František Hontvári, starosta obce

(ďalej len "Mesto")

Článok ll- predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Partner zberu umiestni na území mesta na voľne
dostupnom mieste zberné kontajnery na odber použitých textílií, oblečenia a obuvi.
Partner zberu je povinný uhradiť všetky náklady spojené s inštaláciou, vyprázdňovaním
a údržbou kontajnerov. Mestu neplynú z tejto zmluvy žiadne finančné ani iné povinnosti
spojené s umiestnením a vyprázdňovaním kontajnerov a ani s realizáciou zberu.
Mesto nezodpovedá Partnerovi zberu za škody spôsobené na predmetných
Rovnako nezodpovedá za prípadné odcudzenie týchto kontajnerov.

kontajneroch.

Súčasťou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy nie je stráženie alebo zabezpečenie stráženia
kontajnerov Partnera zberu mestom.
Partner zberu je pri užívaní kontajnerov povinný dodržiavať predpisy upravujúce oblasť
BOZP, požiarnej ochrany a bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Mesto umožní bezproblémový prístup zberným autom ku zberným kontajnerom Partnera
zberu za účelom vyprázdnenia a údržby.
Partner zberu prehlasuje, že má k uvedenej činnosti všetky povolenia a oprávnenia v zmysle
platnej legislatívy SR aje ako vykonávateľ tejto činnosti riadne oficiálne registrovaný.
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Článok 111- kontajnery a ich umiestnenie

Partner zberu umiestni na území mesta po dohode 1 kus kontajnera na voľne do stupnom ,
frekventovanom verejnom priestranstve. Po písomnej dohode zmluvných strán /písomnou sa
rozumie i komunikácia emailoml je počet kontajnerov i stojísk možné zmeniť.
Určenie miesta konkrétneho umiestnenia kontajnera si vyžaduje vzájomnú dohodu oboch
zmluvných strán, t.j. aj súhlas mesta a môže byť zmenené iba po predchádzajúcej dohode.
Zberné kontajnery pre použité textílie, odevy a obuv sú vlastníctvom Partnera zberu a môžu
byť vyprázdňované len na to oprávneným personálom spoločnosti Partnera zberu, vodičmi,
alebo zmluvnými dobrovoľníkmi.
Partner zberu sa zaväzuje vyprázdňovať kontajnery pravidelne, v závislosti od naplnenia
kontajnera, najmenej však raz za dva týždne, v prípade potreby častejšie. V prípade
neočakávaného preplnenia kontajnera medzi bežnými vyprázdňovaniami,
Partner zberu
zabezpečí jeho vyprázdnenie do 24 hodín od oznámenia o preplnení. Čistotu kontajnera
zabezpečuje Partner zberu. Každý kontajner je označený hotline tel. kontaktom na manažéra
zberu a emailovým kontaktom na Partnera zberu.
Článok IV- predmet odberu

Kontajnery Partnera zberu slúžia na zber použitých textílií a odevov: pánske, dámske, detské
odevy pre všetky sezóny, lôžkoviny, sto Inú bielizeň a iný domáci textil, topánky, tašky,
kožené a kožušinové odevy, doplnky.
Partner zberu nesie zodpovednosť za znovu použitie a recykláciu použitých textílií, odevov
a obuvi. Partner zberu predmet odberu použije na charitatívne účely a predaj, na
recykláciu, ekologickú likvidáciu a komerčný export. Partner zberu sa zároveň zaväzuje
z dosiahnutého zisku v rámci svojich možností finančne podporovať partnerské slovenské
charitatívne organizácie / Projekt EKOCHARITA Slovensko Slovensku /
Článok V- informácie a spolupráca

Partner zberu informuje raz za štvrt'rok mesto o výsledkoch zberu. Informácie o použití
predmetu zberu a finančnej podpore zabezpečuje samotná slovenská partnerská charitatívna
organizácia na svojej web stránke, alebo FB profile, alebo zo zákona vo svojej výročnej
správe. Partner zberu informuje o svojej činnosti a transparentne komunikuje s verejnosťou aj
na verejnom FB profile, alebo web stránke.
Článok VI- doba platnosti

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri mesiace.

Článok VII- skončenie zmluvného vzt'ahu

Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán, prípadne výpoveďou.
V prípade porušenia ustanovení tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná
strana oprávnená od zmluvy odstúpiť.
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Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane,
dňom odmietnutia jeho prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej zásielky druhej zmluvnej
strane, aj keď sa adresát o tom nedozvedel.
Zmluva zaniká písomnou výpoveďou, pričom zmluvné strany sú výslovne oprávnené
vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu v jednomesačnej
výpovednej dobe.
Výpovedná doba uplynie uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca bezprostredne
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bude písomné vyhotovenie výpovede
doručené jednej zo zmluvných strán.
Partner zberu je povinný odstrániť kontajnery z majetku mesta najneskôr do 30 dní odo dňa
skončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
Článok VIll- záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v deň podpisu.
Zmeny a doplnenia tejto zmluvu sú možné len formou písomných dodatkov k tejto zmluve,
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli
a vyhlasujú, že jej obsah vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, čo svojím podpisom
potvrdzujú.
Vo veci
doručovania prostredníctvom pošty sa zmluvné strany výslovne dohodli, že
akákoľvek informácia, oznámenie, upomienka, výpoveď zmluvy, odstúpenie od zmluvy,
uplatnený nárok, požiadavka alebo iná písomnosť sa považuje za doručenú najneskôr
uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného podania príslušnej písomnosti na
pošte a adresovanej na poslednú známu adresu zmluvnej strany, ktorej sa písomnosť doručuje.
V Malej Mači, dňa 09.02.2016

Za JURAJ KUNAK s.r.o.

Za Mest%bec,MČ/:
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