
ZMLUVA 
o poskytovaní služieb 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník 
v platnom znení ( ďalej len „zmluva") 

1.1. Objednávateľ 

Sídlo: 
Právna forma: 
Zriadená: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

IBAN: 

Zástupca oprávnený jednať 
veciach technických 
Telefón: 

( ďalej len „objednávate!"') 

1.2. Poskytovateľ: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zapísaná: 

Štatutárny zástupca: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zástupca oprávnený jednať vo 
veciach technických: 
Telefón: 

( ďalej len „zhotovitel"') 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

Obec Závod 
Obecný úrad 
Sokolská 243, 908 72 Závod 
Právnická osoba 
Zákonom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení 
Ing. Peter Vrablec 
00310158 
2020380131 
nie je platcom DPH 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK97 5600 0000 0032 0325 0003 
Ing. Peter Vrablec 

vo 0903 751 275 
Ing. Jarmila Horváthová 
034/7799312 

KOSIT a.s. 
Rastislavova 98, 043 46 Košice 
Akciová spoločnosť 
V Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 
Vložka číslo: 1169/V 
Martin Šmigura, Ľubomír Šoltýs, Boris Kostík, 
Jozef Streženec, Ing. Marián Christenko 
36205214 
2020061461 
SK202006 l 46 l 
Tatra banka a.s. 
IBAN SK30 1100 0000 0029 4802 6001 

/ 

Ing. Renáta Rabatinová 
+421 905 369 976 

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany") 



Čl. I. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok podlimitnej zákazky realizovanej 
postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o VO") na 
predmet zákazky: Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v 
katastrálnom území obce Závod". Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou 
č.39376- WYS zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 227/2020 zo 
dňa.2910. 

ČI. II. 
Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateľa komplexné 
služby súvisiace s nakladaním s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o odpadoch") a s 
kategorizáciou odpadov v zmysle Katalógu odpadov stanoveného Vyhláškou MŽP 
SR č. 365/2015 Z. z. ( ďalej len „Katalóg odpadov") - odpady skupiny č. 20 Katalógu 
odpadov - komunálne odpady vrátane jeho zložiek, ktoré vznikajú na území obce jej 
obyvateľmi a príp. právnickými osobami so sídlom v obci a to tieto služby: 

zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 20 03 
01 zo 120 1, 240 1 zberných nádob a 1100 1 KO, 

to všetko v súlade s platným a účinným všeobecne záväzným nariadením obce o 
nakladaní s odpadom (ďalej len „VZN"), za podmienok dojednaných touto zmluvou. 

2. Predmetom plnenia zmluvy je poskytovanie služieb pri „Zbere, odvoz a 
zneškodňovaní zmesového komunálneho odpadu v katastrálnom území obce 
Závod". 

3. Poskytovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na 
profesionálnej úrovni a v súlade s platnou legislatívou. 

4. Poskytovateľ zabezpečí pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve: 
4.1 zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu zo 120 1 zberných 
nádob, 

4.2 zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu zo 240 1 
zberných nádob, 
4.3. zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu zo 
l 100 1 KO. 

5. Harmonogram zberu, odvozu, zneškodnenia a zhodnotenia odpadu je uvedený 
Prílohe č. 3 tejto zmluvy. 

6. Objednávateľ doručí poskytovateľovi v termíne do 31.5.2021 presný zoznam umiestnenia 
nádob (stanovíšť), z ktorých sa má vykonávať zber, preprava a zneškodnenie odpadu (ulica, 
súpisne číslo a veľkosť zbernej nádoby alebo kontajnera). 

7. Zberné nádoby v počte: 
240 1. 1023 ks 
120 1... 25 ks 
1100 1. 16 ks 

sú majetkom objednávateľa. 



8. Objednávateľ v prípade potreby zvysenia počtu zberných nádob pre jednotlivých 
pôvodcov zmesového komunálneho odpadu si zberné nádoby zabezpečí sám na vlastné 
náklady. 

9. Objednávateľ je povinný každé zvýšenie počtu zberných nádob okamžite oznámiť 
poskytovateľovi s uvedením (ulica, súpisne číslo a veľkosť zbernej nádoby alebo 
kontajnera). 

Čl. III. 
Cena predmetu zmluvy 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená v zmysle 
§ 2 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky 
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. a výmeru MF SR 
č. R-3/1996 a je doložená kalkuláciou poskytovateľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto 
zmluve. 

2. Ceny podľa tohto článku sa rozumejú bez DPH, ktorú poskytovateľ vyúčtuje podľa 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej 
povinnosti, najmä v zmysle z. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH"). 

3. Predpokladaná cena počas trvania zmluvy za činnosti uvedené v čl. II tejto zmluvy je: 
Cena bez DPH: 92 923,00 EUR 
slovom: 
DPH 20%: 
Cena s DPH 

deväťdesiatdvatisíc deväťstodvadsaťtri EUR 
18 584,60 EUR 
111 507,60 EUR 

Slovom: stojedenásťtisíc päťstosedem EUR a šesťdesiat centov 
4. Cena za doplnkové služby, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, je stanovená v zmysle 

planého cenníka doplnkových služieb poskytovateľa a bude predmetom cenovej ponuky 
každej jednotlivej objednávky. 

5. V prípade zneškodnenia odpadu jeho uložením na skládke odpadov bude poskytovateľ 
k cenám podľa tohto článku osobitne pripočítavať zákonný poplatok vo výške 
stanovenej podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v 
čase poskytnutia služby (nepodlieha DPH); 

6. V cene podľa tohto článku nie je zahrnutá a zohľadnená akákoľvek úprava odpadu 
(fyzikálna, tepelná, chemická alebo biologická vrátane jeho triedenia) (ďalej len 
„úprava") pred jeho uložením na skládku za účelom jeho zneškodnenia. V prípade, že 
na základe novej legislatívy vznikne povinnosť úpravy odpadu pred jeho zneškodnením 
skládkovaním, táto povinnosť bude zaťažovať objednávateľa, ktorý bude povinný 
preukázať poskytovateľovi, že odpad dovezený objednávateľom na skládku prešiel 
úpravou, inak bude poskytovateľ oprávnený objednávateľom dovezený odpad 
odmietnuť prevziať za účelom jeho zneškodnenia skládkovaním (uloženia na skládku). 
Poskytovateľ bude oprávnený podľa svojich technických možností prevziať od 
objednávateľa aj odpad, ktorý neprešiel úpravou, v takomto prípade sa cena podľa 
článku III. ods. 3 tejto zmluvy zvýši o cenu za úpravu dovezeného odpadu; cenu za 
úpravu odpadu poskytovateľ oznámi objednávateľovi pri prevzatí odpadu, resp. 
kedykoľvek skôr, keď mu bude známa. Odovzdaním odpadu poskytovateľovi po vzniku 
povinnosti úpravy odpadu pred jeho zneškodnením skládkovaním (uložením na 
skládku) objednávateľ súhlasí so zvýšením ceny podľa tohto ustanovenia o cenu za 
úpravu dovezeného dopadu, ktorá mu bola poskytovateľom oznámená. 



Čl. IV. 
Platobné podmienky 

1. Cena za predmet zmluvy bude objednávateľom uhrádzaná mesačne za služby skutočne 
poskytnuté v tomto mesiaci poskytovateľom a to na základe faktúr, ktoré bude vždy 
bezodkladne po skončení mesiaca vystavovať poskytovateľ a doručí ich do 15. dňa 
nasledujúceho mesiaca objednávateľovi. K faktúre musí byť priložená vyplnená Príloha 
č.2 Evidencia skutočne vyvezeného odpadu za mesiac. 

2. Podkladom pre vystavenie každej faktúry musí byť Evidencia zrealizovaných 
vývozov za mesiac podľa prílohy č. 2, kde bude uvedené množstvo 
zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu v tonách a počet vyvezených 
zberných nádob podľa veľkosti. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať len 
služby, ktoré skutočne vykonal v súlade s touto zmluvou. 

3. Daňové doklady - faktúry (ďalej len: ,,faktúra") musia obsahovať údaje v súlade s touto 
zmluvou a platnou právnou úpravou v SR a EÚ. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať 
predpísané náležitosti objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na 
doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

4. Dňom zaplatenia faktúry v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň 
pripísania príslušnej sumy v prospech bankového účtu zhotoviteľa 

5. V prípade ak bude objednávateľ v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy, 
zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

6. Objednávateľ neposkytuje preddavok (zálohovú platbu). 

Čl. v. 
Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva je záväzná od jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán s účinnosťou od 1.7.2021 do 31.12.2023. 

2. Objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle zmluvu hneď po jej podpísaní 
oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno predčasne ukončiť: 
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán k dohodnutému dňu ukončenia; 

b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností podľa tejto 
zmluvy alebo zákona, 
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu; 
výpovedná lehota je tri (3) mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca od jej doručenia druhej zmluvnej strane. 

4. Zmluvu, počas jej trvania,je možné meniť len formou dodatkov podpísanými obidvoma 
zmluvnými stranami podľa § 18 zákona o VO. 

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a nadobúda účinnosť dňom jeho 
doručenia. 

6. Ukončením zmluvy ktorýmkoľvek spôsobom nie je dotknutý nárok na náhradu 
škody. 



Čl. VI. 

2. 

3. hygienických, 
majetku alebo 

s odbornou 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Povinnosti poskytovateľa súvisiace so zberom a vývozom odpadu 
1. Zodpovednosť za vady v rozsahu poskytnutých služieb poskytovateľom bude posudzovaná 

podľa Obchodného zákonníka. 
Vyprázdňovať všetky zberné nádoby, ktoré sú vyložené pred bytovou jednotkou, 
pred objektom podnikateľa alebo ZŠ a MŠ v deň zberu a tieto vrátiť 

pôvodné miesto. 
Vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k porušeniu 
bezpečnostných, požiarnych a iných predpisov, ku škode na 
k poškodeniu životného prostredia, postupovať pri plnení zmluvy 
starostlivosťou. 
Zabezpečovať starostlivosť o čistotu stanovíšť na odpad a to okamžite odstrániť 
znečistenie z verejného priestranstva, stanovišťa zberných nádob a okolia 
zberných nádob alebo iného priestranstva, ktoré vzniklo v dôsledku 
premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob. 
Akékoľvek poškodenie zbernej nádoby zo strany poskytovateľa je tento povinný 
oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi a na svoje náklady vykoná 
výmenu poškodenej zbernej nádoby za novú. 
Akékoľvek zistenie násilného poškodenia zberných nádob zo strany pôvodcu 
zmesového komunálneho odpadu, túto skutočnosť poskytovateľ oznami 
objednávateľovi. Objednávateľ je povinný takúto zbernú nádobu vymeniť. 
Zber a odvoz odpadu podľa tejto zmluvy sa bude vykonávať iba v pracovné dni a to 
podľa dojednaného harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. Ak 
nasleduje za sebou viac dní pracovného pokoja (napr. Vianočné sviatky a pod.) 
zber a preprava odpadu bude zabezpečená v náhradnom termíne, ktorý určí 
poskytovateľ. V prípade mimoriadnych akcií, vykoná poskytovate!" zber, 
prepravu a zneškodnenie odpadu iba na základe osobitnej písomnej objednávky 
zaslanej emailom poskytovateľovi, ktorá nie je súčasťou tejto zmluvy. 
Bude informovať objednávateľa o skutočnosti, že pre niektorého pôvodcu odpadu je 
objem zbernej nádoby pre neho nepostačujúci (napr. že u pôvodcu je vždy zberná 
nádoba preplnená a v okolí zbernej nádoby sa nachádza ďalší odpad, ktorý nevojde do 
zbernej nádoby a pod.). 
Bude spolupracovať s odberateľom pri zabezpečení primeranej propagacie 
a informačnej bázy pre výkon triedenia zberu a ďalších činnosti pri nakladaní 
s odpadmi na území obce Závod, podľa požiadaviek objednávateľa (bezplatne). 
Uskutočňovať náhradný vývoz odpadu ak nebolo možné dodržať dohodnutý 
harmonogram vývozu (poveternostné podmienky, porucha zberového vozidla 
a pod.) najneskôr do 24 hodín. 
Poskytovateľ sa zaväzuje: 
a) vykonávať dohodnuté služby s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne a včas, 
podľa dohodnutého harmonogramu alebo v zmysle objednávky a v súlade s 
oprávnenými požiadavkami objednávateľa a v súlade so zákonom o odpadoch 
a súvisiacimi právnymi predpismi, 
b) zabezpečiť prepravu odpadu vhodnými dopravnými prostriedkami spôsobilými na 
prevádzku v zmysle požiadaviek stanovených zákonom č. 56/2012 Z.z. o cestnej 
doprave v znení neskorších predpisov a v prípade prepravy nebezpečného odpadu aj v 
súlade s Európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR) a 
súvisiacimi právnymi predpismi, 
c) prevziať a zhodnotiť/zneškodniť dohodnutý druh odpadu určeným spôsobom a v 
určenom zariadení, pokiaľ je poskytovateľ oprávnený nakladať s týmto odpadom v 
súlade s príslušnými povoleniami na prevádzkovanie určeného zariadenia, 

10. 

11. 

na 



d) vybaviť vozidlo všetkými dokladmi, najmä denným záznamom o výkone vozidla 
(tzv. stazka), 
e) zabezpečiť váženie odovzdaného odpadu každej zbernej nádoby samostatne 
a zaznamenanie tohto údaja do databázy, vystaviť o tom doklad, za týmto účelom musia 
byť dopravné prostriedky poskytovateľa vybavené samostatným vážiacim systémom 
certifikovaným podľa direktívy OIML R51/2006 (ďalej len "systém") presnosť váženia 
triedy Y(b ), pričom tento systém umožňuje načítať informácie z elektronického čipu 
umiestneného na každej nádobe 
f) spravovať databázu a zabezpečovať objednávateľovi poskytovanie informácií 
a výstupov o vývozoch nádob a hmotnostiach, pričom výstupy z váženia budú 
poskytované online aj offline. 
g) poskytnúť kedykoľvek celú databázu v elektronickej podobe na vyžiadanie a to 
zdarma, pričom pri ukončení zmluvného vzťahu bude aktualizovaná databáza 
objednávateľovi odovzdaná najneskôr v deň jeho ukončenia. V prípade nesplnenia tejto 
podmienky je poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
5 OOO,- EUR a to najneskôr do jedného mesiaca po ukončení zmluvného vzťahu. 
h) bezodkladne písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 
bráni alebo sťažuje vykonanie služby (postačí e-mailom) 
ch)váženie poskytovateľom prevzatého odpadu sa uskutočňuje podľa bodu 12, písm. e 
tohto článku. Dokladom preukazujúcim množstvo odovzdaného odpadu je vážny 
lístok vystavený poskytovateľom. 

Čl. VII. 
Povinnosti objednávateľa súvisiace so zberom a vývozom odpadu 

1. Zhromažďovať a skladovať komunálny odpad len v nádobách, na to určených. 
2. Neodkladať odpad mimo určených nádob. 
3. Udržiavať nádoby na komunálny odpad v prevádzky schopnom stave. 
4. Do nádob na komunálny odpad sa nesmú ukladať: 

4. l veľkorozmerné odpady a predmety, 
4.2 odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil bezpečnosť a zdravie zamestnancov 
poskytovateľa, 
4.3 odpad, ktorý by poškodil technické zariadenie mechanizmov a odvoz odpadu, 
4.4 nebezpečný odpad (najmä toxický, infekčný, dráždivý, výbušný, horľavý, 
chemický, karcinogény, teratogénny, mutagénny), ktorý je alebo môže byť 
nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie, 
4.5 stavebný alebo záhradný odpad, odpad neželezných kovov, železný odpad, telá 
akože zo zvierat, kal obsahujúci minerálne látky a iný odpad, ktorý nie je predmetom 
tejto zmluvy. 
4.6 separovaný zber a to papier, lepenky, sklo, plasty, pneumatiky. 

5. Objednávateľ' je povinný zabezpečiť prístupovú cestu k nádobám na odpad, alebo 
tieto pristaviť na miesto, kde je prístup vozidla určeného na zber (napr. v prípade 
rozkopávky cesty, snehovej vrstvy, parkovanie motorových vozidiel, opílené drevné 
porasty a pod .. 

6. Objednávateľ výkon prác a poskytnutých služieb môže reklamovať u poskytovateľa 
ihneď a to osobne, písomne, telefonicky alebo e-mailom. 

7. Pri neuplatnení reklamácie do 48 hodín sa výkon prác alebo poskytnutie služieb považuje 
za splnené v požadovanej kvalite a rozsahu. 

8. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi presný zoznam umiestnenia zberných nádob 
(stanovíšť), z ktorých sa má vykonávať zber, preprava a zneškodnenie odpadu (ulicu, 
popisne číslo a veľkosť zbernej nádoby). 



9. Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi údaj o sadzbe za uloženie komunálnych 
odpadov na skládku odpadov v termíne do 28.2. 

10. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) zabezpečiť odovzdanie odpadu tak ako je špecifikovaný v čl. II ods. 1 tejto zmluvy 
v súlade s platným a účinným VZN obce, 
b) poskytnúť poskytovateľovi pri plnení tejto zmluvy nevyhnutne potrebnú 
súčinnosť, 
c) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť, znemožniť a/alebo 
zabrániť poskytovateľovi v riadnom plnení tejto zmluvy. 
d) objednávateľ zabezpečí dodanie a inštaláciu elektronických čipov typu RFID na 
zberné nádoby s príslušnou databázou údajov o domácnostiach ( producentoch 
odpadu). 

11. Za kategorizáciu odpadu zodpovedá objednávateľ, poskytovateľ má právo vykonať 
vizuálnu kontrolu odpadu s cieľom overiť si údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení 
odpadu deklarované objednávateľom. 

12. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania služby kontrolovať 
jej vykonávanie. 

Čl. VIII. 
Poistenie 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje ku dňu začatia vykonávania služieb podľa tejto zmluvy mať 
uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním 
služieb mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť 
objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia zhotoviteľa) na sumu minimálne 
do výšky hodnoty poskytovaných služieb podľa čl. III. tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas trvania tejto 
zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote piatich (5) 
pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať objednávateľovi. 

3. V prípade vzniku poistnej udalosti je zhotoviteľ povinný ihneď informovať objednávateľa 
o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu 
poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou. 

Čl. X. 
Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nerieši táto zmluva sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch a inými 
právnymi normami platnými v Slovenskej republike. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po JeJ 
podpísaní obdrží dve vyhotovenie a poskytovateľ obdrží jedno vyhotovenie. 

3. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán. 
4. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne vo forme dodatku 

podpísaného oboma zmluvnými stranami. To neplatí v prípadoch stanovených touto 
zmluvou, najmä pri zmene poverených osôb zmluvných strán a pri zmene obsahu príloh 
tejto zmluvy z dôvodu zmeny príslušných právnych predpisov alebo príslušných 
povolení na prevádzku určeného zariadenia, kedy tieto môžu byť menené 
jednostranným oznámením doručeným druhej zmluvnej strane. 

5. Adresou pre doručovanie sa rozumie adresa sídla ako aj e-mailová adresa uvedená v 
záhlaví tejto zmluvy, pričom každú zmenu je dotknutá strana povinná. bezodkladne 
oznámiť druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností platí, že zmena adresy nebola 
preukázateľne oznámená. 



6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu v celom rozsahu 
porozumeli a nemajú k nemu výhrady ani ďalšie pripomienky, že ich zmluvná voľnosť 
nie je obmedzená, zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzavretá pod 
nátlakom, ani v tiesni a ani za nevýhodných podmienok, ich prejav vôle je určitý a 
zrozumiteľný, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

7. Písomnosť doručovaná elektronicky podľa tejto zmluvy sa považuje za doručenú 
najneskôr dňom nasledujúcim po dni jej odoslania. Písomnosť doručovaná poštou sa 
považuje za doručenú aj dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, bez ohľadu na dôvod 
jej nedoručenia, i keď sa adresát o nej nedozvie. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. l - Ceny za práce, služby, zber, prepravu a zneškodnenie zmesového 
komunálneho odpadu zo zberných nádob 
Príloha č. 2 - Evidencia skutočne vyvezeného odpadu za mesiac ./rok . 
Príloha č. 3 - Harmonogram zvozu. 
Príloha č. 4. rozhodnutie podľa § 28 ods. l písm. a) zákona č. 245/2003 Z . z. o 
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov integrované povolenie, 
ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti skládky odpadov, na ktorej uchádzač bude 
zneškodňovať odpady z tejto zmluvy 
Príloha č.5 súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov zberného dvora v 
zmysle§ 97 ods. l. písm. d) zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

V Košiciach, dňa 9. l 1.2020 V Závode, dňa .J..~.: .. ~.<?.~·:! ..... 



Príloha č. 1 k zmluve č. 1/2020 

Ceny za zber práce, služby, prepravu a zneškodnenie zmesového 
komunálneho odpadu zo zberných nádob 

služba katalógové Popis služby MJ Cena za Cena 
číslo MJv€ zaMJ 

bez v€s 
DPH DPH 

zberné nádoby 200 30 l zber a preprava z 120 l ks 0,55 € 0,66 € 
120 l nádob 
Zberná nádoba 200 301 zber a preprava z 240 l ks 0,75 € 0,90€ 
240 l nádob 
Zberná nádoba 200 301 zber a preprava z l l 00 l ks 1,70 € 2,04 € 
1 100 l nádob 
Zberné nádoby 120 200301 zneškodnenie zmesového t 28,00 € 33,60 € 
1,240 l, 1100 1 komunálneho odpadu 

V Košiciach, dňa 9.11.2020 V Závode, dňa . .l.:.?-:: .. ~.?.R.1 

nosti 

IČO: 36 205 214 
IČ DPH: SK2020061461 

-23- 



Príloha č. 2 : k zmluve č. l/2020 

Evidencia zrealizovaných vývozov za mesiac/rok . 

P. č. Názov služby MJ Množstvo Cena Cena 
celkom v € celkom v 
bez DPH €s DPH 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Zber a preprava zmesového ks 

komunálneho odpadu zo 120 1 
zberných nádob 

2. Zber a preprava zmesového ks 
komunálneho odpadu z 240 l 
zberných nádob 

3. Zber a preprava zmesového ks 
komunálneho odpadu z 1 100 l 

4. Zneškodnenie zmesového t 
komunálneho odpadu zo zberných 
nádob 120 l, 240 la 1 100 l 

Spolu riadok 1 až 4 

V Košiciach, dňa 9.11.2020 

Zodpovedná osoba za vystavenie zrealizovaných rozvozov: 

V Košiciachľdňa 9.11.2020 
I , 

V Závode, dňa ):J: .. ~-~,J.j 

lLU: ..1t> LU:> .i:.i~ 

DIČ: SK2020061461 
-15- 

.sti 



I Príloha č.: 3 k zmluve č. 1/2020 

Harmonogram zvozu 

P. č. Názov služby 2x 
mesačne 

1. 2. 3. 
1. Zber, preprava a zneškodnenie v prvom a treťom týždni v 

zmesového komunálneho odpadu zo 120 stredu 
1 zberných nádob 

2. Zber, preprava a zneškodnenie v prvom a treťom týždni v 
zmesového komunálneho odpadu z 240 1 stredu 
zberných nádob 

3. Zber, preprava a zneškodnenie v prvom a treťom týždni v 
zmesového komunálneho odpadu stredu 
z 1 100 1 KO 


