
ZMLUVA O ODBERE A ZHODNOTENÍ ODPADU- 
DRUHOTNÝCH SUROVÍN

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

medzi týmito zmluvnými stranami:

Článok I.
Zmluvné strany 

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Mestský úrad
Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo
Zastúpené: JUDr. Jaromír KALIČIAK - primátor mesta
IČO: 00 316 075
DIČ : 202 111 5052
Banka: OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo 
Číslo účtu: 8174961/5200

a 

Zhotoviteľ: MEPÓS s.r.o
Sídlo: Fiľakovská cesta, 984 01 LUČENEC 
Zastúpená: Ing. Ján MELICHER, výkonný riaditeľ 
IČO: 31 595 758 
IČ DPH: 202 046 5095
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Banská 
Bystrica, v odd. s.r.o. pod číslom 1540/S spoločnosti

Článok II. 
Preambula

1. Za účelom zabezpečenia likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri zbere 
vytriedeného komunálneho odpadu sa zmluvné strany dohodli na tejto zmluve.

Článok III.
Predmet zmluvy

1. Objednávateľ v súlade správnymi predpismi upravujúcimi nakladanie s odpadmi dohodol 
spoluprácu so spoločnosťou MEPOS s.r.o., o odvoze a zhodnotení nasledovných druhov 
vytriedených zložiek komunálneho odpadu:
20 01 01 papier a lepenka 
20 01 02 sklo
20 01 39 plast (lisované PET fľaše, a to triedené na číre, modré, zelené a zmiešané)

2. Pri plnení predmetu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky príslušné právne predpis, 
predovšetkým zákon č. 223/2001 Z.z. o dopadoch v znení neskorších právnych predpisov.
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Článok IV.
■S-------------------------------

Cas plnenia

1. Zhotoviteľ bude vykonávať činnosť pre objednávateľa uvedené v článku III. tejto zmluvy od 
01.02. 2013 do 31. 12. 2013.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť od 01.02. 2013 do 31. 12. 2013.

Článok V.
Technické podmienky

1. Technické podmienky -  cena a platobné podmienky -  boli stanovené v celoročnej 
objednávke na rok 2013 zo dňa 30.11.2012 evidovaný pod číslom ZKO / 2012 vyhotovenej 
zhotoviteľom MEPOS s.r.o. Lučenec pre prevádzkovateľa prekládkovej stanice VPS Fiľakovo, 
v zriaďovateľskej pôsobnosti objednávateľa Mesto Fiľakovo uvedenej v tejto zmluve.
2. Celoročná objednávka je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnocenných rovnopisoch, z ktorých každý z účastníkov 
obdrží dve vyhotovenia zmluvy.

2. Vzťahy medzi účastníkmi, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa v celom rozsahu riadia 
Obchodným zákonníkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými pre Slovenskú 
republiku.

Ing. Ján MELICHER JUDr. Jarúmíf KALIČIAK
výkonný riaditeľ primátor mesta
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V Lučenci, dňa

<Za zhotoviteľa:
...... ..................... ..................yí

Zá pbjednáWefa:

Vo Fiľakove, dňa 21. 01. 2013



M E P O S . s.r.o. F i ľa k o vs ká cesta. 984 01 L u č e n e c

Verejnoprospešné služby 
Farská Lúka č. 3

986 01 Fiľakovo

Vaša značka Naša značka
ZKO/2012

Vybavuje
Milan Kaplan

Telefón
047/4323035

V Lučenci:
30.11.2012

VEC: Celoročná objednávka.

MEPOS s.r.o. Lučenec u Vás objednáva celoročné dodávanie vyseparovaných zložiek 
KO - papier, plasty, sklo.
Prepravné náklady a pristavenie kontajnera na sklo sú nákladom objednávateľa. 
Požadujeme súčinnosť pri nakládke zložiek KO.
Zvyškový odpad vzniknutý pri dotrieďovaní zmesového plastu zlikvidujeme na skládke 
odpadov na náklady odberateľa.
Fakturácia za dodané vyseparované zložky KO sa vykoná na základe preberacích 
protokolov a vážnych lístkov opatrených podpismi oprávnených pracovníkov.

Cena: Papier spis noviny 0,030 € / kg
Lepenka vlnitá 
Papier mix 
PET číry lisovaný 
PET číry nelisovaný 
PET farebný lisovaný 
PET farebný nelisovaný 
PET mix nelisovaný 
Zmesový plast 
Sklo farebné za odvoz

za odvoz
0,200 € / kg 
0,095 € / kg 
0,085 € / kg 
0,050 € / kg 
0,050 € / kg 
0,050 € / kg

0,020 € / kg

Platnosť objednávky od 01.01.2013 do 31.12.2013.

/  výkonný riaditeľ


