ZMLUVA O ZRIADENÍ ZBERNÉHO MIESTA
uzatvorená podľa § 269, ods. 2 zákona č. 513/91 Zb., v platnom znení
I.
Zmluvné strany
OZV Pneu, s.r.o.
Zo sídlom:
Ulica za depom 3071/7G, 971 01 Prievidza
IČO:
51 696 444
DIČ:
21 2076 6758
IČ DPH:
SK21 2076 6758
Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36488/R
Zastúpená:
Ing. Branislav Bundzel konateľ spoločnosti
e-mail: info@ozvpneu.eu, tel. +421 46 381 0652
(Ďalej len „ozvpneu“)
a
Prevádzkovateľ zberného miesta: Obec Selce
Zo sídlom:
Selčianska cesta 132, 97611 Selce
IČO:
00313807
DIČ:
2021121410
Zastúpená:
Ing. Daniel Hlinka
e-mail: ouselce@selce.sk, starosta@selce.sk,
ďalej len „distribútor/obec“

tel. +421 911 340 723

Uzatvárajú dolu uvedeného dňa, mesiaca a roku túto zmluvu o zriadení zberného miesta pre opotrebované
pneumatiky
II.
Predmet zmluvy
Prevádzkovateľ zberného miesta (distribútor/obec) sa zaväzuje vykonávať v zbernom mieste spätný zber
pneumatík v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a to hlavne zákona o odpadoch č.
79/2015 Z.z., a to najmä zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez
ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu, informovať
konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré
je pri predaji pneumatík viditeľné a pre verejnosť prístupné, o možnosti bezplatného spätného zberu.
III.
Ďalšie záväzky distribútora
- Distribútor/obec zabezpečí, že odobraté pneumatiky sa budú po celú dobu až do odovzdania firme OZV Pneu,
s.r.o. chrániť pred odcudzením alebo znehodnotením, a to spôsobom zodpovedajúcim potrebám a možnostiam v
danom čase a mieste. Pneumatiky sa budú zvyčajne zhromažďovať mimo verejných priestranstiev a pod
dohľadom personálu prevádzkovateľa.
- Distribútor/obec preberá pneumatiky od konečných používateľov. Distribútor/obec má povinnosť odmietnuť
spätný zber, ak najmä vzhľadom na množstvo a typ alebo iné okolnosti možno mať dôvodnú pochybnosť o tom, že
pneumatiky pochádzajú priamo od konečného používateľa.
- Distribútor/obec vhodným spôsobom pôsobí na konečných používateľov, aby pneumatiky na spätný zber
odovzdávali bez cudzorodých nečistôt a iného odpadu, celistvé, bez ráfikov a diskov.
- Na požiadanie vydá distribútor konečnému používateľovi riadne vyplnený doklad o prevzatí pneumatík.
- Distribútor/obec zabezpečí zhromažďovanie spätne odobratých pneumatík oddelene od iných pneumatík, ktoré sa
prípadne môžu nachádzať v mieste ich zhromažďovania. Distribútor/obec zaistí ochranu pneumatík pred
znečistením, poškodením alebo inou manipuláciou pred ich odovzdaním.
- Distribútor/obec označí zberné miesto nápisom v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z., ktorý bude
upozorňovať na vykonávanie spätného zberu pneumatík, a to viditeľne a čitateľne na mieste prístupnom
konečnému používateľovi.
IV.

Záväzky ozvpneu
- OZVpneu sa zaväzuje zaistiť odber pneumatík od distribútora/obce v rámci trhových podielov jednotlivých
účastníkov v súlade so zákonom o odpadoch.
V.
Prechod vlastníctva
- Vlastníctvo k pneumatikám prechádza z konečného používateľa na distribútora/obce ich prevzatím v zbernom
mieste. Po následnom prevzatí v rámci zberu, vlastníctvo prechádza na firmu OZV Pneu, s.r.o., ktorá pneumatiky
odobere a prepraví k spracovateľovi.
VI.
Objednávka, protokol a evidencia
- Distribútor/obec vykoná a pošle objednávku odvozu pneumatík na www.ozvpneu.eu až po nazhromaždení
minimálneho množstva odobratých pneumatík na danom zbernom mieste, a to bez zbytočného odkladu po jeho
dosiahnutí. Minimálne množstvo pneumatík na vykonanie objednávky odvozu je 120 ks osobných pneumatík,
prípadne 20ks nákladných pneumatík.
- OZV Pneu, s.r.o. pneumatiky prevezme a odvezie ku spracovateľovi.
- Distribútor/obec poskytne preberajúcej firme OZV Pneu, s.r.o. súčinnosť pri vyhotovení protokolu o každom
odovzdaní a prevzatí pneumatík. Distribútor/obec v protokole potvrdzuje dátum a čas prevzatia, kvalifikovaný
odhad preberaných kusov pneumatík a ďalšie skutočnosti potrebné na fungovanie kolektívneho systému, najmä
záznamy o akýchkoľvek neštandardných podmienkach prevzatia. Distribútor/obec si môže vyžiadať kópiu
preberacieho protokolu.
- Po odvážení ozvpneu zašle Potvrdenie o prevzatí opotrebovaných pneumatík v tonách na e-mail
distribútora/obce.
VII.
Ďalšie podmienky spolupráce
- Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať pri prevádzke zberného miesta v úplnom súlade s príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä predpismi o ochrane životného prostredia (najmä o nakladaní s
odpadmi), predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o požiarnej ochrane. Obe strany si
uvedomujú prípadný zásadný a systémový vplyv prípadného porušenia príslušných právnych predpisov pri
prevádzke zberného miesta a na právne postavenie a dobré meno všetkých zúčastnených osôb.
VIII.
Trvanie a ukončenie zmluvy
- Zmluva o ZM sa uzatvára na dobu neurčitú. Je platná dňom podpisu zmluvných strán a je účinná od 01.09.2022
- Zmluvné strany môžu Zmluvu o zbernom mieste zrušiť ku koncu kalendárneho štvrťroka výpoveďou podanou
aspoň jeden mesiac vopred, prípadne písomnou dohodou.
- Zmluvné strany majú právo od Zmluvy o zbernom mieste odstúpiť pri naplnení podmienok stanovených
ustanovením § 344 a nasl. obchodného zákonníka.
Prievidza dňa 29.07.2022

……………………………………
za distribútora/obec

……………………………………
za ozvpneu

