
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 
veciach technických: 
Telefón: 

( ďalej len „zhotovi tel'") 

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 
Anna Dvoráková 
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 

vo 
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 
objemového odpadu v katastrálnom území obce Závod ". Objednávateľ 
vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou č.39376- WYS zverejnenou vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 227/2020 zo dňa.29.10.2020. 

2. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú podľa osobitných predpisov 
oprávnené na výkon všetkých činností, ktoré sú nevyhnutné na plnenie 
povinností vzájomne dohodnutých v tejto zmluve. 

3. Na účely tejto zmluvy a jej príloh sa pod pojmom „služby" rozumejú služby 
špecifikované v čl. II. zmluvy. 

·Čl. 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 Závod a to tieto služby: 

zber, odvoz a zneškodnenie objemného odpadu kat. č. 20 03 07 z 
veľkokapacitných kontajnerov (VKK) 

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. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté 
služby dohodnutú cenu za podmienok dojednaných v tejto zmluve a dodržiavať 
povinnosti stanovené zmluvou a zákonom o odpadoch. 

3. Pravidelné vedenie a poskytovanie evidencie (mesačne) o množstve odpadov, ich 
uskladnení, využití alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov. 

4. Poskytovateľ bude spolupracovať s objednávateľom pri zabezpečení primeranej 
propagácie a informačnej bázy pre výkon zberu a ďalších činností pri nakladaní 
s komunálnym odpadom na území obce. 

2 



Čl. III. 
Miesto a spôsob plnenia 

1. Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je katastrálne územie obce Závod. 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude vykonávať služby podľa Čl. 

II. ods. 1 písm. a) tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať na 
základe písomnej objednávky (avíza) objednávateľa, podľa potrieb 
objednávateľa a kapacitných možností poskytovateľa. Objednávateľ je povinný 
objednávku zaslať aspoň tri (3) pracovné dni pred požadovaným 
termínom plnenia a to na dispečing poskytovateľa (postačí e-mailom na 
emailovú adresu: dispecing@kositwest.sk ovnaký potup sa uplatní aj v prípade 
požiadavky objednávateľa na služby nad rámec dohodnutých v tejto zmluve, 
tzv. doplnkové služby v oblasti nakladania s odpadom. 

2. Poskytovateľ vyhlasuje, že bude plniť predmet tejto zmluvy v súlade so 
zákonom o odpadoch a príslušnou legislatívou v oblasti nakladania s 
odpadmi, a to energetickým zhodnocovaním, zneškodňovaním alebo 
kombináciou týchto činností v zariadeniach na nakladanie s odpadom alebo na 
skládkach odpadu. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať dohodnuté služby vhodnými technickými 
prostriedkami určenými na tento účel ako aj fyzickými osobami, ktorých 
zdravotný stav, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť 
zodpovedajú činnosti podľa tejto zmluvy. V súvislosti s tým je poskytovateľ 
povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a plniť si úlohy na úseku BOZP, PO a ochrany životného 
prostredia. 

Čl. IV. 
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 aje 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. 122/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH"). 

2. Predpokladaná cena počas trvania zmluvy za činnosti uvedené v čl. II tejto: 
Cena bez DPH: 22 160,00 EUR 
slovom: dvadsaťdvatisíc stošesťdesiat EUR 
DPH 20%: 4 432,00 EUR 
Cena s DPH 26 592,00 EUR 
Slovom: dvadsaťšesťtisíc päťstodeväťdesiatdva EUR 

3. 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. 
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4. 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); objednávateľ ako 
poplatník sa v tejto súvislosti zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi údaj o sadzbe 

5. 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 IV. 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. v. 
Platobné podmienky 

l. 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. 

2. Podkladom pre vystavenie každej faktúry je potvrdenie o zneškodnení 
veľkoobjemového odpadu na skládke odpadov. Poskytovateľ je oprávnený 
fakturovať len služby, ktoré skutočne vykonal v súlade s touto zmluvou. 
Objednávateľ má právo kontrolovať plnenie tejto zmluvy. 

3. Daňové doklady - faktúry (ďalej len: ,,faktúra") musia obsahovať údaje v súlade 
s touto zmluvnou 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. Cenu za služby podľa čl. IV tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na 
základe faktúry - riadneho daňového dokladu so všetkými 
náležitosťami v zmysle zákona o DPH, vystavenej zhotoviteľom najneskôr 
do 14 dní od poskytnutia služby, alebo v prípade opakujúceho sa plnenia - 
súhrnne raz mesačne, vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, 
v ktorom boli služby poskytnuté. Nevyhnutným podkladom pre fakturáciu je 
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doklad o váhe odobratého odpadu (tzv. vazny lístok) alebo záznam 
o výkone vozidla (tzv. stazka) a ďalšie stanovené touto zmluvou a príslušnými 
právnymi predpismi. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o DPH, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a/alebo doplnenie najneskôr do 5 
dní od jej doručenia. V takom prípade lehota splatnosti začne plynúť až 
doručením opravenej faktúry objednávateľovi. Lehota na vrátenie faktúry podľa 
tohto odseku je dodržaná, ak objednávateľ v uvedenej lehote odovzdá túto 
faktúru na poštovú prepravu. 

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

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

8. Objednávateľ neposkytuje preddavok (zálohovú platbu). 

Čl. Vl. 
Doba trvania zmluvy 

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

2. Objednávateľ zavesí na svoju web stránku zmluvu hneď po jej podpísaní oboma 
zmluvnými stranami. 

3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno predčasne ukončiť: 
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ku dňu uvedenému v tejto 
dohode; 
b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností podľa 
tejto zmluvy alebo zákona, 
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu; 
výpovedná lehota je tri (3) mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca od jej doručenia druhej zmluvnej strane. 

4. Každá zo zmluvných strán má právo túto zmluvu vypovedať písomnou 
výpoveďou bez udania dôvodu doručenou druhej strane. Výpovedná lehota je 
3 mesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. Zmluvné strany sa 
môžu dohodnúť na skrátení alebo predÍžení výpovednej doby. 

5, K tejto zmluve je možné robiť zmeny počas jej trvania podľa§ 18 zákona o VO. 
6. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a nadobúda účinnosť dňom jeho 

doručenia. 
7. Ukončením zmluvy ktorýmkoľvek spôsobom nie je dotknutý nárok na náhradu 

škody. 
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ČLÁNOK VII. 
Prevzatie zodpovednosti 

1. Zodpovednosť za manipulovanie s odpadom prevzatým podľa zmluvy prechádza 
z objednávateľa na poskytovateľa okamihom prevzatia odpadu. 

2. Zodpovednosť za škody sa riadi ustanovením § 373 a nasl. Obchodného 
zákonníka. 

3. Pri preberaní odpadu, prípadne pri manipulácii s ním poskytovateľ nesie zodpovednosť 
za vzniknuté škody a bude vystupovať ako držiteľ v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch. 

Čl. VIII. 
Záväzky zmluvných strán 

! .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, 
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 zhotoviteľ oprávnený nakladať s týmto odpadom 
v súlade s príslušnými povoleniami na prevádzkovanie určeného zariadenia, 
d) vybaviť vozidlo všetkými dokladmi, najmä denným záznamom o výkone 
vozidla (tzv. stazka), 
e) zabezpečiť váženie odovzdaného odpadu a vystaviť o tom doklad, 
f) vykonať všetky práce súvisiace s odberom odpadov v súlade so zákonom o 
odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi, 
g) bezodkladne písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie služby (postačí e-mailom) 

2. 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) zabezpečiť prítomnosť povereného zástupcu na mieste a v čase vykonávania 
služby, za účelom potvrdenia záznamu o výkone vozidla (tzv. stazka) príp. 
ďalších dokladov, a to všetko bezodkladne po poskytnutí dohodnutej služby, v 
opačnom prípade sa stazka považuje za potvrdenú aj bez podpisu objednávateľa, 
c) poskytnúť zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy nevyhnutne potrebnú 
súčinnosť, 
d) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť, znemožniť a/alebo 
zabrániť zhotoviteľovi v riadnom plnení tejto zmluvy. 

3. 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. 
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4. Váženie poskytovateľom prevzatého odpadu sa uskutočňuje na certifikovanej 
váhe. Dokladom preukazujúcim množstvo odovzdaného odpadu je vážny lístok 
vystavený poskytovateľom. 

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

6. Poskytovateľ má právo odmietnuť prevzatie odpadu a dohodnutú službu 
nevykonať ak: 
a) obsahuje iné druhy odpadov ako sú špecifikované v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy; 
b) obsahuje také druhy odpadov, s ktorými zhotoviteľ nieje oprávnený nakladať 
v súlade s príslušnými povoleniami a rozhodnutiami na prevádzkovanie 
určeného zariadenia; 
c) poskytnutie služieb nie je technicky možné. 
Odmietnutie prevzatia odpadu a jeho dôvod poskytovateľ oznarru 
objednávateľovi v mieste plnenia a potvrdenie zašle objednávateľovi tiež písomne 
(postačí e-mailom) bez zbytočného odkladu. V tomto prípade objednávateľ stráca 
nárok na vykonanie služby. 

7. V prípade opakovaného odmietnutia podľa ods. 6 písm. a) tohto odseku, sa toto 
považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany objednávateľa s 
právom zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy. 

Čl. IX. 
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. IV. 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 poskytovateľ 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. 

Článok X. 
Mlčanlivosť 

1. Za dôverné informácie sú na základe tejto Zmluvy stranami považované všetky 
informácie vzájomne poskytnuté v ústnej, písomnej alebo elektronickej forme, 
najmä informácie, ktoré sa strany dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou, 
informácie obsiahnuté v databázach objednávateľa, s ktorými by prišiel 
poskytovateľ do styku, ako aj know-how, ktorým sa rozumejú všetky poznatky 
obchodnej, výrobnej, technickej či ekonomickej povahy súvisiace s.činnosťou 
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zmluvnej strany, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu hodnotu a ktoré nie 
sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné a majú byť utajené. 

2. Žiadna zo zmluvných strán nesmie sprístupniť tretej osobe dôverné inform ácie, 
ktoré pri plnení tejto zmluvy získala od druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany 
môžu sprístupniť dôverné informácie za účelom plnenia tejto Zmluvy 
zamestnancom podieľajúcim sa na plnení podľa tejto zmluvy za rovnakých 
podmienok, aké sú stanovené zmluvným stranám v tomto článku, a to len v 
rozsahu nevyhnutnom pre riadne plnenie tejto zmluvy. Ďalej ich môžu sprístupniť 
tretím osobám za účelom uskutočnenia právneho, účtového alebo daňového auditu 
niektorej zo zmluvných strán, ak sú tieto osoby viazané povinnosťou ochrany 
informácií najmenej v rozsahu, aký je stanovený v tomto článku. Dôverné 
informácie sú považované zmluvnými stranami za obchodné tajomstvo a obidve 
zmluvné strany sa ho zaväzujú takto chrániť. 

3. Tento článok zmluvy sa nevzťahuje na zverejňovanie, sprístupňovanie a 
poskytovanie informácii objednávateľom, ak povinnosť zverejňovať, 
sprístupňovať alebo poskytovať informácie mu vyplýva zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov, najrna, no nie výlučne zo z. č. 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k inform áciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode inform ácií). 

4. Záväzok zachovať mlčanlivosť o dôverných informáciách pretrváva v priebehu 
trvania tejto zmluvy a neobmedzene aj po zániku zmluvy. 

Čl. XI. 
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 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej 
podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a poskytovateľ obdrží jedno 
vyhotovenie. 

3. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch 
zmluvných strán. 

4. Po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy, ktorému porozumeli a ktorý je 
slobodným prejavom ich skutočnej vôle, zmluvné strany túto zmluvu na znak 
súhlasu podpísali. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa ustanovení § 5a 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám ( zákona č.211/2000 Z. z. v znení 
neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 271 ods.2 a § 1 ods.2 
Obchodného zákonníka a s ustanoveniami§ 47a Obchodného zákonníka. 

5. 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. 
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6. 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. 

7. 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. 

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

9. 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. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 - Cena za práce, služby, odvoz a zneškodnenie objemového 
odpadu 
Príloha č. 2 - Evidencia skutočne vyvezeného odpadu za mesiac ./rok . 
Príloha č. 3. rozhodnutie podľa § 28 ods. 1 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.4 súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov zberného dvora • 
v zmysle § 97 ods. 1. písm. d) zákona 79/2015 Z . z. o odpadoch 

Za zhotoviteľa: 
I 

) 

ti 

Za objednávateľa: 

J.J.J..oi1 
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Príloha č. 1 k Zmluve č.2/2020: ......... 

Ceny za práce, služby, odvoz a zneškodnenie objemových odpadov 

P. č. Predmet zákazky M.j. Cena za Cena za MJ 
MJ v€ bez v€ s DPH 
DPH 

1. Cena za odvoz poskytovateľom zo zberné dvor 
naplnený VKK 7 m3.- veľkoobjemový odpad na 
zneškodnenie. Pri najbližšom odvoze, dovoz t 96,00€ 115,20 € prázdneho VKK 7 m3 späť. 
VKK 7m3 je majetkom objednávateľa 
kat. č. 20 03 07 

2. dovoz poskytovateľom objednávateľovi na 
zberný dvor 2x 1 ks (leto, jeseň) na 3 dni prázdny 
VKK 25-35 m3 na veľkoobjemový odpad a odvoz 
zo zberného dvora naplnený VKK 25-35 m3 na 
zneškodnenie . t 40,00 € 48,00 € 
VKK 25 až 35 m3 bude majetkom 
poskytovateľa, objednávateľ ho bude mať v 
nájme 
kat. č. 20 03 07 

3. Cena za uloženie na zneškodnenie 
veľkoobj emového odpadu na skládku t 28,00 € 33,60 € poskytovateľa dovezeného autom objednávateľa 
kat. č. 20 03 07 

1 

1 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

V Košiciach, dňa 9.11.2020 
1-1 

iosti 
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V Závode, dňa .. .$.:.t- .. ~,t 1 
~ 


