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ZMLUVA O POSKYTOVANí SLUIEB
HOSPODÁRSTVA

ODPADOVÉHO

uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom
znení a zákona Č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení.

I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávateľ
( Držitel' odpadu)
Zastúpenie
IČO
DiČ
Bankové spoj.
Tel.! e-mail

'.2. Zhotoviteľ
Zastúpenie
IČO
DiČ
IČ pre DPH
Bankové spoj.
Tel./e-mail
Zápis v registri

: Obec Benice, okr. Martin, PSČ 038 42
: Ing. Milan Remšík, starosta obce
: 00647373
: 2020591760
: VÚB Martin, číslo účtu: 11927362/0200
: 0434294352; +421907973600; oubenice@gaya.sk

: Brantner Fatra s r. o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
: Ing. František Mačuga - konatel' spoločnosti
Ing. Eva Benešová - prokurista spoločnosti
: 31578861
: 2020432315
: SK2020432315
: Tatrabanka a.s.,
číslo účtu: 2621845101/1100
: 4211333, fatra@brantner.com
: Obchodný register pri Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro.,
vložka 923/L

II.
ÚČEL ZMLUVY
,

11.1. Účelom tejto zmluvy uzatvorenej v súlade so zákonom Č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova v súlade
s VZN obce
je zber, preprava, zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadov
zverejnených vo vyhl.
284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ( v
kategórii "O" - ostatný odpad, v kategórii "N" - nebezpečný odpad ), ako aj d'alšie
dohodnuté služby uvedené v Prílohe č. 2 ktorou je Cenník prác a služieb
obsahujúci aj konkrétne druhy odpadov.
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III.
PREDMET ZMLUVY

111.1.Predmetom zmluvy je:
111.1.1.Predmetom zmluvy je zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov (
nakladanie s odpadmi ) v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších
dohodnutých
činností
vyplývajúcich
z predmetu
podnikania
zhotovitel'a
nasledovných
druhov odpadov zaradených
v zmysle vyhl. č. 283/2001 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v kategórii "N" -nebezpečný odpad a "O" _
ostatný odpad:
08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných,
handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
1601 03 opotrebované pneumatiky
16 01 13 brzdové kvapaliny
1601 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 ( drobný stavebný odpad)
20 01 01 papier a lepenka
2001 02 sklo
20 01 13 rozpúšťadlá
2001 14 kyseliny
20 01 15 zásady
20 01 17 fotochemické látky
20 01 19 pesticídy
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhl'ovodíky
2001 25 jedlé oleje a tuky
2001 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
2001 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné
látky
2001 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo
16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto
batérie
2001 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 2001 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
2001 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 39 plasty
2001 40 kovy
200301
zmesový komunálny odpad
20 03 03 odpad z čistenia ulíc
20 03 07 objemný odpad
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111.1.2.Zber a preprava objemných odpadov, oddelene vytriedených
odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov na
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia
111.1.3.Zber, preprava biologicky rozložitel'ného odpadu na účely ich zhodnotenia

1I1.1A.Zber a preprava elektroodpadov z domácností na účely ich zhodnotenia alebo
Zneškodnenia
111.1.5.Prenájom a dodávka zberných nádob a dodávka plastových vriec na
vyseparované zložky komunálnych odpadov podl'a požiadaviek objednávatel'a.
111.1.6.Bezplatný legislatívny servis spočívajúci v/vo:
- vypracovávaní programov odpadového hospodárstva (POH) obce
- vystavovaní
potvrdení
o zhodnotení
vyseparovaných
zložiek
komunálnych odpadov pre uplatnenie si finančných prostriedkov
z Recyklačného fondu
- vypracovávaní podkladov pre ročný výkaz o komunálnom odpade
z obce
- vypracovávaní a vedení evidencie sprievodných listov nebezpečných
odpadov a zasielanie na príslušné orgány štátnej správy
a to za podmienky výhradného zabezpečovania
služieb
hospodárstva podl'a čl. III tejto zmluvy z obce zhotovitel'om.

odpadového

111.2. Zhotovitel' bude zabezpečovať zber odpadu uloženého v nádobách (obaloch) na
to určených.
111.3. Časový harmonogram vývozov vypracovaný zhotovitel'om
objednávatel'a bude Prílohou č. 1 tejto zmluvy.
iliA.

podl'a požiadaviek

Pre zber, prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov platia podmienky
tejto zmluvy a právne predpisy platné pre oblasť nakladania s odpadmi.

IV.
PRÁVNY PREDPIS PRE UZATVORENIE ZMLUVY
IV.1.

Táto zmluva je uzatvorená podl'a slovenského práva v zmysle zákona Č. 513/1991
Zb. Obchodného
zákonníka v platnom znení, zákona Č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v platnom znení a ostatných právnych noriem platných na území
Slovenskej republiky.

V.
ČAS PLNENIA
V.1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2014 do 31.12.2016 s priebežným
plnením. V prípade, že k dátumu skončenia platnosti tejto zmluvy a k 31.12.
každého
nasledujúceho
kalendárneho
roka nebude medzi zúčastnenými
zmluvnými stranami uzatvorená nová zmluva o dielo, ktorej predmetom bude
zhodnotenie odpadu z obce alebo zneškodňovanie
odpadu z obce bude sa
postupovať podl'a tejto zmluvy, a to na nasledujúci kalendárny rok.
VI.
OMEŠKANIE

V1.1. Zhotovitel' je v omeškaní ak nedodrží schválený harmonogram zberu a prepravu
odpadu. V takomto prípade je povinný uskutočniť zber a prepravu odpadu
najneskôr do 24 hodín od plánovaného vývozu. V prípade nedodržania tejto
lehoty je zhotovitel' povinný uhradiť objednávatel'ovi
náklady spojené so
zabezpečením zberu, prepravy a zneškodnenia odpadu, ktoré bolobjednávatel'
nútený zabezpečiť iným spôsobom navŕšených o zmluvnú pokutu vo výške 0,05%

z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. Harmonogram môže byť po
dohode zúčastnených strán menený.
V1.2. Zhotovitel' je v omeškaní ak nezabezpečí schválený zber a prepravu v zimnom
období od 15.11. prebiehajúceho kalendárneho roka do 15.3. nasledujúceho
kalendárneho roku z dôvodu nezjazdnosti miestnych komunikácií pokial' bola
objednávatel'om
vykonaná
štandardná
zimná
údržba
(t.j. prepluhovaný
a posypaný povrch vozovky inertným materiálom v profile potrebnom pre obsluhu
zhotovitel'a ). V takomto prípade si zhotovitel' zabezpečí zjazdnosť komunikácií na
vlastné náklady, alebo je povinný uhradiť objednávatel'ovi náklady spojené so
zabezpečením nadštandardnej zimnej údržby.
V1.3. Objednávatel' je v omeškaní, ak neuhradí faktúry za vykonané služby v lehote
splatnosti. V prípade nedodržania termínu splatnosti je zhotovitel' oprávnený
fakturovať objednávatel'ovi majetkovú sankciu, ktorou je úrok z omeškania vo
výške
0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. Splatnosť
jednotlivých faktúr môže byť po dohode zúčastnených strán menená.

VII.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
V11.1. Cenník prác, služieb a výkonov zakotvených v čl. II. tejto zmluvy sú stanovené
v zmysle zákona Č. 18/1996 Z. z. a tvoria neoddelitel'nú Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
V11.2. Úhrada za uskutočnený predmet zmluvy bude realizovaná na základe mesačnej
fakturácie.
Podkladom pre fakturáciu
budú pracovné listy, vážne lístky,
sprievodné
listy
nebezpečných
odpadovainé
podklady
odsúhlasené
objednávatel'om.
V11.3. Fakturovaná cena bude fakturovaná vrátane zákonom stanovenej DPH zo
splatnosťou 21. kalendárnych dní.
VilA. K cenám za zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
na povolenej skládke odpadov sa pripočíta poplatok v súlade so zákonom Č.
17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.

VIII.
ZÁRUKY
V1I1.1.Zhotovitel' prehlasuje, že je oprávnený realizovať činnosť podl'a článku II. a že má
na ňu v plnom rozsahu kvalifikáciu. Zhotovitel' potvrdzuje, že si je plne vedomý
rozsahu prác a dodávok, ktoré majú byť ním zabezpečené.
V111.2.Zhotovitel' za zaväzuje realizovať predmet plnenia v najvyššej kvalite, riadne, včas
a správnou technológiou v súlade so všetkými platnými slovenskými predpismi
pre nakladanie s odpadmi ( zákon o odpadoch).
VII 1.3. Zhotovitel' sa zaväzuje vystupovať v súčinnosti s postupom obce pri uplatňovaní
VZN o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade.
VillA. Pokial' zhotovitel' použije pri poskytovaní služby subdodávatel'a, nesie voči
objednávatel'ovi zodpovednosť, ako keby službu realizoval sám.
VII 1.5. Objednávatel' sa zaväzuje vhodnou formou, (napr. cestou VZN) zabezpečiť
informovanie občanov i iné subjekty, v prospech ktorých budú zhotovitel'om
realizované výkony o ich povinnostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy.

IX.
PRÁVA A POVINNOSTI
IX.1.

IX.2.

IX.3.

IXA.
IX.5.
IX.6.

IX.?

IX.8.

Zhotovitel'
zabezpečí
zber
a prepravu
odpadov
vlastnými
dopravnými
prostriedkami, pri preprave nebezpečných odpadov vypracuje sprievodný list
nebezpečných odpadov v súlade s prílohou č. 8 vyhl. Č. 283/2001 Z. z. o vykonaní
niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
Zhotovitel' zabezpečí, aby bezprostredné okolie zberných nádob a kontajnerov
zostalo po zbere odpadov čisté. Zneškodnenie
odpadu nachádzajúceho
sa
vedl'a VKK bude zrealizované zhotovitel'om po dohode s objednávatel'om.
Zhotovitel' zabezpečí manipuláciu zberu separovaného odpadu formou:
kontajnerov,
vriec,
kombinovanou (kontajnery + vrecia),
podl'a požiadaviek
a po dohode
s objednávatel'om
a zároveň
poskytne
domácnosti plastové vrecia v odobratom množstve a farbe.
Zhotovitel' vykoná zber separovaného odpadu v prípade požiadavky objednávatel'a
za prítomnosti povereného pracovníka obce, ktorý zabezpečí presnú evidenciu.
Zhotovitel' predloží objednávatel'ovi podklady k fakturácií vyseparovaného odpadu
vždy na konci fakturačného obdobia.
Objednávatel' je oprávnený kontrolovať práce kedykol'vek počas vykonávania
služby. Zároveň objednávatel' môže kedykol'vek vyslať na váženie odpadu
poverenú osobu.
Reklamácie nekvalitne vykonaného, resp. neuskutočneného zberu odpadu je
objednávatel' povinný hlásiť ihneď a uplatniť ju u zhotovitel'a aj písomnou formou.
Za opodstatnenú
reklamáciu
bude považovaná iba reklamácia vzájomne
odsúhlasená splnomocnenými zamestnancami zmluvných strán.
Podrobnosti o spôsobe zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov
a drobných odpadov stanovuje obec vo všeobecne záväznom nariadení.

X.
PRÁVNE VZŤAHY
X.1.
X.2.

X.3.

XA.

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.
Ak dôjde k zániku subjektu zmluvných strán tejto zmluvy, prechádzajú všetky
práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, na ich právnych nástupcov.
V prípade neexistencie právnych nástupcov končí platnosť zmluvy dňom zániku
zmluvnej strany.
V prípade neplnenia zmluvy alebo hrubého porušenia ustanovení zmluvy sú
zmluvné strany oprávnené odstúpiť od zmluvy v zmysle príslušných ustanovení
Občianskeho a Obchodného zákonníka.
Obe zmluvné strany sa zaväzujú považovať zmluvu a všetky informácie
a jednania vyplývajúce z činnosti oboch zmluvných strán podl'a tejto zmluvy za
dôverné a budú ich chrániť pred ich zneužitím tretími osobami.

XI.
ZMLUVNÉ POKUTY
X1.1.

V prípade omeškania budú zmluvné strany konať podl'a článku VI. tejto zmluvy.

XII.
NÁHRADA ŠKODY
X11.1. Zhotovitel' je povinný mať uzatvorenú zmluvu na poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou s poistným krytím minimálne vo výške
33.000 Eur ..
X11.2. Zhotovitel' zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávatel'ovi a občanom obce
poškodením alebo zničením majetku v priamej súvislosti s činnosťou zhotovitel'a.
X11.3. Škody, vzniknuté objednávatel'ovi z dôvodu nezabezpečenia predmetu zmluvy
budú riešené v zmysle článku VI. zmluvy.

XIII.
RIEŠENIE SPOROV
X1I1.1. Spory, vzniknuté z neplnenia, resp. nedostatočného plnenia ustanovení zmluvy
budú riešené v zmysle tejto zmluvy.
X111.2.Spory, ktoré nie sú riešené touto zmluvou sa riadia ustanovením Obchodného
zákonníka.
XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
XIV.1. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch s platnosťou originálu, z ktorého dva
obdrží objednávatel' a jedenzhotovitel'.
XIV.2. Zmluva je platná dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
XIV.3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia v evidencii zmlúv.
XIV.4. Meniť a doplňat' text tejto zmluvy je možné len formou písomných dokladov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán.
XIV.5. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola podpísaná na základe ich
slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok,
že si ju riadne prečítali, súhlasia s ňou a na znak záväznosti a súhlasu ju
podpisujú.
_XIV.6.Táto zmluva ruší Zmluvu Zmluva o zbere separovaného odpadu č.2/08/0Ú zo dňa
6.6. 2008, ktorej predmetom je zber, preprava a zhodnotenie druhotných surovín,
uzatvorenú medzi v záhlaví označenými stranami.

V Martine, dňa
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jednávatel':

Ing. František Mačuga - konatel'
Ing. Eva. Benešová - prokurista
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Brantner Fatra
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