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ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB V OBLASTI
NAKLADANIA S ODPADMI
a

SEPAROVANOM ZBERE
uzavretejpodl'a$ 269'odseku2 obchodnéhozákonnika
uzatvorená medzi
zhotovitel'om:

obchodnémeno:r.Úna s.r.o.

ICO: 3621l4sl

obchodny registerokresnéhosÍrduKošicel' vložkač.:|2979N
sídlo:SNP 7],044 42 Rozhanovce
bankovéspojenie:Dexia Banka Slovensko
číslo čtu:485401400|/5600

a objednávatel'om:

O-BEC pČolrxn
ICO:1)?an2' 's í d | oP:č o l i n é
l ] l . 0 6 73 5 P Č o | i n é
bankovéspojenie:vÚg
čísloričtu:2892953210200
zast.:lng. Zuzana Gajdošová
telef:
Č|ánokI.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy uzatvorenej v srilade s ustanoveniami zákona č,"22312001 Z. z. o
odpadoch v zneni neskoršíchpredpisov je zber ( odvoz ) a |ikvidácia odpadu v určenychnádobách
zhotovitelbm, pričom pÓvodcom predmetného odpadu je občan' objednávatel' trito službu
zabezpečuje.
Pod|'a KatalÓgu odpadov Vyhlášky Ministerstva životnéhoprostrediaSR ě, 2841200|Z. z. z
l|.6.200| saza odpad podl'a predchádzaj ceho odseku tohoto článkupovažujekaŽdy odpad uvedeny
v prílohe,ktoráje neoddelite|'nousričasťou
tejto zmluvy.
čHnok II.
Povinnosti zhotovite|'a pri nak|adanís odpadom
Zhotovitel' je povinny zabezpeč,iť
v srilade so všeobecnym záváznym nariadenímobce resp.
mestazber (odvoz) a likvidáciu odpadu na zák|adeharmonogramovuvedenychv prílohezmluvy. Deř
zberu (odvozu) a likvidácie odpadu je oprávneny zmeniť len pokial' si to vyžadujri prevádzkové
podmienky.
V prípadenemožnostivykonania zberu odpadu v určenydeĎ je zhotovitel' povinny rea|izovať
tentozber v najbližšommožnomtermíne.
Pri zbere odpaduje zhotovitel'povinn;ydodržiavaťvšetkyvšeobecnezáváznéprávne predpisy
upravuj ce tuto činnosťt. j. zákony, nariadeniaako aj vyhlášky.

Zhotovitel' je oprávneny kontro|ovať,či odpadovénádoby obsahujri |en druhy odpadu, ktoré
bo|i dohodnutév prílohe tejto zm|uvy. Pri existencii in;ich druhov odpadu v nádobách, ako je
dohodnutév prílohezmluvy, rovnako ako pri poškodenycha preťaŽenych
odpadovych nádobách nie
j e zhotovitel'povinny rea|izovaťzber odpadu.
V prípade,Žepri vyprázdĎovanínádoby dÓjde k jej poškodeniu,tťrtona v|astnénák|ady opraví
zhotovitel'.
Čhnok III.
Povinnosti objednávatel'a pri nak|adanís odpadom
objednávate|' zodpovedá za správny technic$ a hygienicky stav odpadovych nádob a ich
vymenu. obdobná zodpovednosť Sa vďahuje na odpadové nádoby prenajaté zhotovitel'om.
o prenajaté nádoby je objednávatel' povinny sa starať, prípadné škody alebo stratu hradí
zhotovitel'ovi. V prípadeukončeniazm|uvnéhovďahu je objednávatel'povinny prenajaténádoby
vrátiťv primeranom stave zhotovitel'ovi.
Povinnosť dodržiavať zásady ochrany životnéhoprostredia a to aj V oko|í nádob znáša
objednávatel'.
Sprístupniťodpadovénádoby počasceléhoroka v dohodnulf deĎ objednávatel'povinny tak'
aby k nim viedla komunikáciaširoká3,5 m.
Nádoba s odpadom musí by' sprístupnenána verejnom priestranstvemimo uzatvorenych
nehnutelhostí.
Nádoby na odpad ako aj vytriedenékomodity sa na zák|ade harmonogramu vyk|adaj mimo
uzavretychnehnute|hostí,
pričomzber sa vykonáva od 6:00 hod do 20:00 hod"
Článok Iv.
Separovanj zber
Zhotovitel' sa zavázuje vykonávať zber a prepravu vyseparovanych komodít z komunálneho
odpadu. Zber sa vykonáva na zák|ade odsírhlaseného
harmonogramu. Komodity sa zbierajir podl'a
pokynov zhotovitel'a.
objednávatel' dbá na to, aby triedenékomodity neboli znehodnotenéin;fmi prímesami
odpadov. V prípade opakovanych reklamácií Zo strany zhotovitel'a' daná komodita bude
prekategorizovanána odpad pod|'aplatnéhokata|Óguodpadov Z"z.2841200| a následnezneškodnená
podl'a platnéhocenníkazhotovitel'a.
Žiadosť o príspevok z recyklačného fondu a hlásenia o odpade budri objednávate|'ovi
Vypracovanékvartá|ne za predchádzaj ce obdobie.
Článok V.
Cenové podmienky
Zmluvnéstrany sa dohodli na cene za zber a |ikvidáciu odpadu podl'a prílohyzmluvy a cenníka
zhotovitel'a.Tieto ceny platia na jeden kalendárnyrok, pričomk nim bude pripočítaná
dař z pridanej
hodnoty a všetkyzákonnépoplatky.
Početnádob objednávatel'upravuje pod|'askutočného
stavu ob;yvan;ych
domov alebo byto\.]Ích
jednotiek v obci"
Uvedené ceny budri predmetom fakturácie zo strany zhotovitel'a s 14 - dřovou lehotou
splatnosti, pričomzhotovitel'je oprávneny ich zmeniť l x ročnena zák|aderastu všeobecnejcenovej
hladiny ( indexu rastu spotrebitel'skychtovarov a služieb ) resp. hladiny inflácie zverejnenych
Štatistick1/mradom SR. Ceny platia na l kalendárny rok.
V prípade neuhradenia fakt r v deř splatnosti mÓže zhotovite|, zas|aťupomienku, ktorá je
tičtovanáv zmysle cenníkazhotovite|'a.

Clánok VI.
Ďalšie dojednania
Táto zmluva sa uzatváraod dátumu podpisu s ričinnosťou
od 0l.04.20l 1 na dobu určit a to na
obdobie do 31. |2.20ll. V prípade,Že vypoved'niektorej zo zm|uvn;fchstrán nebude druhej
zm|uvnej strane doručenáaspoř tri mesiace pred jej uplynutímna ktor je zm|uva uzavretá,bude
pravidelne predlžovaná na nové dvanásť mesačnéobdobia s obdobnou vypoved'ou. Doručená
vypoved' zo strany objednávatel'a nadobudne platnosť len v prípade,neexistuj cich závázkov voči
zhotovitel'ovi"
Zhotovite|' má vyhradné právo na zber, prepravu a zhodnocovanie odpadu z celého katastra
obce, čímvzniká zhotovitel'ovi právo od objednávate|'anedodržiavanímtohto bodu ŽiadaťspÓsoben
škodu.
Reklamáciu na vykonanéslužbyje moŽnépodaťdo 24 hodín telefonicky' prípadneemai|om:
dispecer@fura"sk.
V prípade ak objednávate|,nezabezpečívyloženie nádob resp. vytriedenych komodít pred
uzatvoren nehnutel'nosť zber bude považovany Za vykonany. Mimoriadny vyvoz nad rámec
harmonogramu bude fakturovany podfa platného cenníka zhotovitel'a' pričom dátum zberu určí
zhotovitel'.
Zm|uvnéstrany srihlasia s tym, že všetky spornéveci ztejto zmluvy budťrriešenédohodou.
Ked'nedÓjde k dohode spornéveci bude prejednávaťs d príslušnypodl'a sídlazhotovitel'a.
Článok VII.
Záverečnéustanovenia
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktor1fchkaŽdá zmluvná strana obdržípo
jednom vyhotovení. Ďalšie časti tohoto zmluvného vďahu sa budri spravovať obchodnym
á k o n n í k o mč .5 | 3 1 1 9 9 1Z b .
Zmluvné strany prehlasuju,Že zmluvu uzavárajri slobodne, váŽne a zrozumitel'ne.Ďalej sa
dohodli' Že ostatné časti ich zm|uvného vďahu sa bud spravovať ustanoveniami všeobecne
záv aznych právnych predpisov.
Zmluvnéstrany prehlasuju,žes so zmluvou oboznámené,porozumelijej a naznak stihlasus
jej obsahom pripájajri svoje podpisy.
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pnÍloHA č.1- CENNÍr ZHoTovITELA
KU ZMLUVEo PoSKYrovaNÍsI-uŽregV oBLASTINAKLADANIAS oDPADMI
KoMUNÁrny
ODPAD, katalÓgovéčíslo20 03 0l
YyvozkaŽdé 4 tyŽdne
Nádoby na komunálnyodpad:l l0 l, 120 l
Cena za jeden odvoz.....
l,20 EUR/ks, početvyváŽanychnádob
Nádoby na komunálnyodpad:l l00 l
Cena za jeden odvoz
EUR/ks' početvyváŽanych
YyváŽajÚ sa všetkynádoby zo všet$ch domácností,

200 ks

SEPAROVANY ZBER
odvoz sa vykonáva podl'a schválenéhoharmonogramu
",,..,.BEZPLATNE
H|áseniaa žiadostipre recyklačn fond v zmysle článkuIV zmluvy .........
|2,00 EUR
Zbiera sa: PET flaše, Zmiešanéplasty, Sklo, TetraPack,Kovovéobaly, Papier, Elehronicky odpad,
Pneumatiky

ZBER NADRoZMERNÉrro
ODPADU A STAVEBNEJ SUTE (VKK) kat.č.20 03 OJ,11 0g 04
Úetu;e sa podl'anajazden;/ch
kilometrov a váhy odpadu.
Dopravaa manipulácia.......
..70,00EUR/ VKK
Likvidácia odpadu
"32,00EUR / t
Nájom kontajnera do 7 dní.
. .BEZPLATNE
nad ] dní ' '
.. Et]R /deri

vÝvoz A LIKvIDÁCIA NEBEZPnČNÝcH oDPADov
D Áno / rr Nie
Yyvoz nebezpečn;/ch
odpadovmobilnouzberřoul2 druhov, 2 x ročne.....".'....
30,00 EUR/mesiac
(oleje,Farby,Riedidlá'obaly znebezpečn;/ch
|átok,akumulátory,
...)
VEDENIE EVIDENCIE ODPADU: E Áno / n Nie
Evidenčn;|
listodpadu
...3,50EUR/mesiac
DAI]SIEPOPLATKY:
Upomienkaza neplatenie

EUR
Všetkvcenv s uvedenébezDPH
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