Zmluva o zabezpečení
zberu použitých textílií, odevov a obuvi
uzatvorená v zmysle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

ČLÁNOK I
ZMLUVNÉ STRANY
1.

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
Sídlo:

Gen. M. R. Štefánika 45 060 01 Kežmarok

Korešpondenčná adresa:
IČO:

Kopčianska 16, 851 01 Bratislava
50 383 230
JUDr. Juraj Kunák kunak.iurai@gmail.com (Prezident)

Zástupca:

lng. Marta Kunáková kunakova.marta@gmail.com (PR Manažér)
Tel. kontakt:

00421 944 678 137

Všeobecný e-mail:

modre.depo@gmail.com

(ďalej len „

Občianske

združeni“)

2. Mesto/Obec: OBEC PREDAJNÁ
Sídlo: Nám. J. Pejku č.67,976 63 Predajná
IČO: 00313751
Zástupca :lng Tatiana Čontofalská ,starostka obce,contofalska@stonline.sk
(ďalej len ,

bc”)
esto/O
M

Tel.kontakt: 048/6192119,0905984 229

3. Strany sú spoločné označované ako .¿m luvnéstrany“.
ČLÁNOK II
PREDMET ZMLUVY

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Občianske združenie zabezpečí rozmiestnenie na
území Mesta/Obce na voľne dostupnom mieste zberné kontajnery bielej farby na zber
použitých textílií, oblečenia a obuvi.
5. Mestu/Obci neplynú z tejto zmluvy žiadne finančné ani iné povinnosti spojené
s umiestnením a vyprázdňovaním kontajnerov a ani s realizáciou zberu. Zmluvné strany
sa dohodli, že táto zmluva je bezodplatná.
6. Mesto/Obec nezodpovedá Občianskemu združeniu za škody spôsobené na predmetných
kontajneroch.
7. Mesto/Obec umožní bezproblémový prístup zberným autom ku zberným kontajnerom za
účelom vyprázdnenia, obsluhy a údržby.

ČLÁNOK III
KONTAJNERY A ICH UMIESTNENIE

8. Občianske združenie zabezpečí uloženie na území Mesta/Obce po dohode .... kusov
kontajnerov na voľne dostupnom, frekventovanom verejnom priestranstve. Po písomnej
dohode zmluvných strán formou pošty alebo e-mailom je počet kontajnerov i stojísk
možné zmeniť.
9. Určenie miesta konkrétneho umiestnenia kontajnera si vyžaduje vzájomnú dohodu oboch
Zmluvných strán, a môže byť zmenené iba po predchádzajúcej písomnej dohode
Zmluvných strán.
10. Zberné kontajnery pre použité textílie, odevy a obuv môžu byť vyprázdňované len na to
poverenou partnerskou spoločnosťou, vodičmi, alebo zmluvnými dobrovoľníkmi.
11. Kontajnery sú vyprázdňované pravidelne, v závislosti od naplnenia kontajnera, najmenej
však raz za dva týždne, v prípade potreby častejšie. V prípade neočakávaného preplnenia
kontajnera medzi bežnými vyprázdňovaniami, Občianske združenie zabezpečí jeho
vyprázdnenie do 24 hodín od oznámenia o preplnení. Každý kontajner je označený
hotline tel. kontaktom na manažéra logistiky a e-mailovým kontaktom na Občianske
združenie.
12. Občianske združenie zabezpečí, aby zberné kontajnery boli čisté, v atraktívnom vzhľade
a v prípade záujmu budú plochy bočných a zadných stien zberných kontajnerov
prenajímané reklamným agentúram na drobnú obrazovú reklamu výlučne spĺňajúcu
Etický kódex reklamnej praxe. Výnosy z tejto reklamy budú použité na pokrytie nákladov
zberu a prebytky týchto výnosov budú použité na podporu neziskových charitatívnych
organizácií na Slovensku.
ČLÁNOK IV
PREDMET ODBERU

13. Kontajnery slúžia na zber použitých textílií, odevov a obuvi: pánske, dámske, detské
odevy pre všetky sezóny, lôžkoviny, posteľnú bielizeň a iný domáci textil, topánky,
tašky, kožené a kožušinové odevy, doplnky. Taktiež na domáce, kuchynské a športové
potreby, knihy, hračky a podobne.
14. Predmet zberu sa použije na charitatívne účely a predaj, na recykláciu, ekologickú
likvidáciu a finančné zhodnotenie, z ktorého výťažok sa použije na podporu slovenských
neziskových charitatívnych organizácií.
ČLÁNOK V
INFORMÁCIE A SPOLUPRÁCA

15. Občianske združenie informuje raz za štvrťrok Mesto/Obec o výsledkoch zberu.
Informácie o použití predmetu zberu a finančnej podpore zabezpečuje samotná slovenská
partnerská charitatívna organizácia, ktorej bol materiálny, či finančný dar poskytnutý,
priamo na svojej web stránke, alebo FB profile, alebo zo zákona vo svojej výročnej
správe. Občianske združenie informuje o svojej činnosti a transparentne komunikuje
s verejnosťou i médiami aj na verejnom FB profile, a tiež na web stránke.
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ČLÁNOK VI
DOBA PLATNOSTI

16. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou dva mesiace.

ČLÁNOK VII
SKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

17. Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán, prípadne výpoveďou.
18. V prípade závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy jednou zo Zmluvných strán, je
druhá Zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť.
19. 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.
20. Zmluva zaniká písomnou výpoveďou, pričom zmluvné strany sú výslovne oprávnené
vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu v dvojmesačnej 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.
ČLÁNOK VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

21. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta/Obce v súlade s § 47a
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka - v znení neskorších predpisov.
22. Zmeny a doplnenia tejto zmluvu sú možné len formou písomných dodatkov k tejto
zmluve, podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
23. Zmluvné stranv 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.
24. Právne pomery touto zmluvou neupravené na spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
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