Návrh
ZMLUVA o dielo č.:....../2019
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
Čl. I.
Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ

Obec Kúty
Obecný úrad
Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty.
Právnická osoba
Zákonom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení
Ing. Branislav Vávra
00309672
2021049459
nie je platcom DPH
VÚB, a.s.
SK29 0200 0000 0000 0172 4182

Sídlo:
Právna forma:
Zriadená:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca oprávnený
veciach technických
Telefón:

jednať

vo
Veronika Dršková
0346999617

(ďalej len „objednávateľ“)
1.2. Zhotoviteľ
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca oprávnený jednať vo
veciach technických:
Telefón:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Preambula
Táto zmluva sa uzatvára v súlade s § 20 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení, zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky ministerstva
ŽP č. 365/2015 Z. z., ktorou sa vyhlasuje kategorizácia a katalóg odpadov, v dole uvedenom
mieste a čase po prehlásení zmluvných strán, že ich zmluvná voľnosť' nie je obmedzená takto:

1.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si vzájomne
oznámia doporučeným listom.
Zmluvné strany na poskytovanie služby:
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce
Kúty“
uzatvárajú túto zmluvu.
Táto zmluva sa uzatvára podľa ustanovenia § 117 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“) – zákazka s nízkou hodnotou ,služby špecifické pre danú
obec.

Čl. II.
Predmet zmluvy
2.1.

Predmetom plnenia zmluvy je poskytovanie služieb pri „Zbere, preprave a
zneškodňovaní komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Kúty“.

2.2

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

2.3.

Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve:
2.3.1 zber, prepravu a zneškodnenie (znehodnotenie) zmesového komunálneho
odpadu zo 120 1 zberných nádob,
2.3.2 zber, prepravu a zneškodnenie (znehodnotenie) zmesového komunálneho
odpadu zo 240 l zberných nádob,
2.3.3 Dodanie ( na Obecný úrad) plastových vriec 120 l s logom úspešného
uchádzača pre uloženie komunálneho odpadu v domácnostiach, ktorý sa vyprodukuje
nad rámec kapacity zbernej nádoby medzi dvoma plánovanými rozvozmi a odvoz
plných vriec z domácnosti na ich zneškodnenie (znehodnotenie).
2.3.4 Uloženie a znehodnotenie (zneškodnenie) veľkoobjemového odpadu na
skládku zhotoviteľa vlastným
motorovým vozidlom objednávateľa.
2.3.5 Uloženie na skládku zhotoviteľa vlastným motorovým vozidlom drobný
stavebný materiál

2.3.6 Uloženie na skládku zhotoviteľa vlastným motorovým vozidlom zeminu a
kamenivo
2.4

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

2.5

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi v termíne do 15.3.2019 presný zoznam umiestnenia
nádob (stanovíšť), z ktorých sa má vykonávať zber, preprava a zneškodnenie odpadu
(ulica, popisne číslo a veľkosť zbernej nádoby alebo kontajnera).

2.6

Zhotoviteľ pred zahájením poskytovaných služieb v termíne do 22.3.2019 dodá
a rozmiestni na svoje vlastné náklady pre jednotlivé zvozové miesta funkčné,
nepoškodené a vydezinfikované :
zberné nádoby 120 l.
866 ks
zberné nádoby 240 l.
608 ks

2.7

Zberné nádoby uvedené v bode 2.6 bude mať objednávateľ počas trvania zmluvy
v najme.

2.8

Nájomné za zberné nádoby je súčasťou jednotkovej ceny, ktorú zhotoviteľ uviedol
v kritériách na predloženie cenovej ponuky a Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

2.9

Objednávateľ v prípade, potreby zvýšenia počtu zberných nádob pre jednotlivých
pôvodcov zmesového komunálneho odpadu doobjedná tieto u zhotoviteľa a tento mu
ich do 5 dní na svoje vlastné náklady dodá za podmienok uvedených v bode 2.7 a 2.8.

3.1

Čl. III.
Povinnosti objednávateľa súvisiace so zberom a vývozom odpadu
Zhromažďovať a skladovať komunálny odpad len v nádobách, na to určených.

3.2

Neodkladať odpad mimo určených nádob.

3.3

Udržiavať nádoby na komunálny odpad v prevádzky schopnom stave.

3.4

Do nádob na komunálny odpad sa nesmú ukladať:
3.4.1 veľkorozmerné odpady a predmety,
3.4.2 odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil bezpečnosť a zdravie zamestnancov
zhotoviteľa,
3.4.3 odpad, ktorý by poškodil technické zariadenie mechanizmov a odvoz odpadu,
3.4.4 nebezpečný odpad (najmä toxický, infekčný, dráždivý, výbušný, horľavý,
chemický, karcinogény, teratogénny, mutagénny), ktorý je alebo môže byť
nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie,
3.4.5 stavebný alebo záhradný odpad, odpad neželezných kovov, železný odpad, telá
a kože zo zvierat, kal obsahujúci minerálne látky a iný odpad, ktorý nie je predmetom
tejto zmluvy.
3.4.6 separovaný zber a to papier, lepenky, sklo, plasty, pneumatiky.

3.5

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..
3.6

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

3.7

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

3.8

Objednávateľ' vypracuje a podá ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
za objekty a expozitúry objednávateľa na príslušný okresný Úrad, odbor
starostlivosti o životné prostredie v termíne do 28.2. nasledujúceho kalendárneho
roku podľa
ustanovenia § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z o evidenčnej
povinnosti a
ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. Podkladom pre
vypracovanie ročného ohlásenia budú ročné množstvá odpadov z celoročnej
fakturácie zhotoviteľa.

3.9

Poplatky v zmysle Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje
výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním
príjmov z poplatkov za uloženie nie sú súčasťou tejto zmluvy

4.1

Čl. IV.
Povinnosti zhotoviteľa súvisiace so zberom a vývozom odpadu
Zodpovednosť za vady v rozsahu výkonu prác a poskytnutých služieb zhotoviteľom bude
posudzovaná podľa Obchodného zákonníka.

4.2

Vyprázdňovať všetky zberné nádoby a plastové vrecia s označením loga zhotoviteľa,
ktoré sú vyložené pred bytovou jednotkou v deň zberu a tieto vrátiť na pôvodné miesto.

4.3

Vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným,
požiarnym a iným problémom, ku škode na majetku alebo k poškodeniu životného
prostredia, postupovať pri plnení zmluvy s odbornou starostlivosťou.

4.4

Na základe predloženej objednávky zaslanej písomne alebo (emailom) od
objednávateľa zhotoviteľ dodá do jeho sídla 120 l plastové vrecia označené logom
zhotoviteľa.

4.5

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 alebo vriec.

4.6

Akékoľvek poškodenie zbernej nádoby zo strany zhotoviteľa zmesového
komunálneho odpadu oznámi túto skutočnosť objednávateľovi a na svoje náklady
vykoná odstránenie poškodenej zbernej nádoby za novú.

4.7

Ak zistia pracovníci zhotoviteľa pri rozvoze akékoľvek násilné poškodenie zberných
nádob zo strany pôvodcu zmesového komunálneho odpadu zhotoviteľ túto skutočnosť
oznámi objednávateľovi. Na základe toho sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodnú
ako zhotoviteľ zabezpečí výmenu.

Zhotoviteľ úhradu tejto zbernej nádoby bude riešiť s objednávateľom. V prípade, že
zhotoviteľ za náhradnú zbernú nádobu uplatní finančnú náhradu, objednávateľ ju
uhradí a zároveň túto uplatní voči pôvodcovi zbernej nádoby.
4.8

Zber a odvoz odpadu podľa tejto zmluvy sa bude vykonávať iba v pracovné dni a to
podľa dojedaného 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 zhotoviteľ. V prípade
mimoriadnych akcií, vykoná zhotoviteľ' zber, prepravu a zneškodnenie odpadu iba na
základe osobitnej písomnej alebo ústnej objednávky, ktorá nie je súčasťou tejto
zmluvy.

4.9

Bude informovať objednávateľa o skutočnosti, že pre niektorého pôvodcu odpadu je
objem zbernej nádoby pre neho nepostačujúci (napr. že u pôvodcu je vždy zberná
nádoby preplnená a v okolí zbernej nádoby sa nachádza ďalší odpad, ktorý nevojde do
zbernej nádoby a pod.).

4.10

Bude spolupracovať s odberateľom pri zabezpečení primeranej propagácie
a informačnej bázy pre výkon triedenia zberu a ďalších činnosti pri nakladaní
s odpadmi na území obce Kúty, podľa požiadaviek objednávateľa (bezplatne).

4.11

Uskutočňovať náhradný vývoz odpadu ak nebolo možné dodržať dohodnutý
harmonogram vývozu (poveternostné podmienky, porucha zberového vozidla a pod.)
najneskôr do 24 hodín.

4.12

Ak sa v zberných nádobách nachádza odpad uvedený v čl. III ods. 3.4 alebo iný odpad,
ktorý nezodpovedá podmienkam tejto zmluvy zhotoviteľ zbernú nádobu vyprázdni ale
bezodkladne bude informovať o tejto skutočnosti objednávateľa.

4.13

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi vždy do 15.1. nasledujúceho roka pre
vypracovanie ročného hlásenia podľa bodu 3.9 potvrdenie o odobratom množstve
komunálneho odpadu za kalendárny rok.
Čl. V.
Objemový odpad
Činnosti podľa tejto zmluvy bude zhotoviteľ vykonávať v súlade so zákonom 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platným a účinným
Všeobecne záväzným nariadením obce Kúty.
Čl. VI.
Zneškodnenie (znehodnotenie) odpadu na skládke

6.1

Zhotoviteľ' je povinný zabezpečiť zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu na
skládke, ktorú si na tento účel zabezpečí a to v zmysle platnej právnej úpravy.
Činnosti podľa tejto zmluvy bude zhotoviteľ, vykonávať v súlade so zákonom č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s
platným a účinným Všeobecne záväzným nariadením obce Kúty.

6.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy v súlade so
súťažnými podkladmi a s ponukou, ktorú zhotoviteľ predložil objednávateľovi ako
uchádzač vo verejnej súťaži: „Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho
odpadu v katastrálnom území obce Kúty“ ako súčasť dokumentácie o tejto verejnej
súťaži. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám
známe, boli zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú
za súčasť tejto zmluvy.
Čl. VII.
Doba trvania zmluvy

7.1

Táto zmluva je záväzná od jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán s účinnosťou od 01.04.2019 do 31.3.2020

7.2

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

7.3

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 predĺžení výpovednej doby.
Obe strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy pokiaľ dôjde k hrubému porušeniu
zmluvných podmienok. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia
písomného oznámenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Hrubým porušením
zmluvných podmienok sa rozumie obzvlášť:

7.4

7.4.1 nevykonanie služby zo strany zhotoviteľa ani v náhradnom písomne stanovenom
termíne v súlade s ustanovením čl. IV,
7.4.2 nezaplatenie faktúr zhotoviteľa objednávateľom viac ako 100 dní a to ani
v prerokovanom náhradnom termíne,
7.4.3 táto zmluva zaniká, ak zanikne ktorákoľvek zo zmluvných strán bez právneho
nástupcu, alebo ak dodávateľ stratí príslušné oprávnenie k podnikaniu v oblasti
nakladania s odpadmi,

8.1

8.2

Čl. VIII.
Cena predmetu zmluvy
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 zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto
zmluve.
Predpokladaná cena počas trvania zmluvy za činnosti uvedené v čl. II tejto:
Cena bez DPH:
..............EUR
slovom: ....................................EUR
DPH 20%: ...............................EUR
Slovom:....................................EUR
Cena s DPH..............................EUR

Slovom:.................................... EUR
8.3

Objednávateľ bude počas účinnosti tejto zmluvy uhrádzať zhotoviteľovi vždy cenu len
za skutočne vykonané činnosti (vývozy zberných nádob, tony a pod.). Cenu skutočne
vykonaných služieb bude zhotoviteľ vykazovať a prikladať ku každej faktúre (Príloha
č. 2 tejto zmluvy.

8.4

V Prílohe č.1 tejto zmluvy sú uvedené jednotkové ceny, ktoré sú podkladom pre výpočet
ceny za poskytnuté služby, ktoré sa budú vykonávať podľa harmonogramu rozvozov
podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy.

8.5

Ceny služieb a odpadov, ktoré nie sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (pri
mimoriadnom výskyte odpadov), budú písomne v objednávke dohodnuté samostatne
pred prevzatím týchto odpadov zhotoviteľom.
Čl. IX.
Platobné podmienky

9.1

Cena za predmet zmluvy bude objednávateľom uhrádzaná mesačne za služby skutočne
poskytnuté v tomto mesiaci zhotoviteľom a to na základe faktúr, ktoré bude vždy
bezodkladne po skončení mesiaca vystavovať zhotoviteľ a doručí ich do 15. dňa
nasledujúceho mesiaca objednávateľovi.

9.2

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

9.3

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 zhotoviteľovi na
doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti
začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

9.4

Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa
považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.
Čl. X.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

10.1

V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dojednané frekvencie vývozu komunálneho odpadu
z domácností a podnikateľov v zmysle tejto zmluvy (alebo harmonogramu vývozu
komunálneho odpadu), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 330,- € za
každé závažné porušenie frekvencie (harmonogramu). Za závažné porušenie frekvencie
sa na účely tejto zmluvy považuje, ak zhotoviteľ neuskutoční náhradný vývoz odpadu,
ktorý nebolo možné vyviesť podľa dohodnutej frekvencie (harmonogramu) zo
závažných dôvodov - napríklad poveternostné podmienky, porucha zberového vozidla
a podobne a to najneskôr do 24 hodín od pôvodného termínu vývozu.

10.2

Zaplatením hociktorej zmluvnej pokuty dojednanej v tejto zmluve nie je dotknutý nárok
na náhradu škody a objednávateľ má teda aj nárok na náhradu škody, ktorá jej vznikla
z dôvodov, pre ktoré zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v plnej výške a to aj v
prípade, ak výška škody presahuje výšku zmluvnej pokuty.

10.3

V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana poruší akúkoľvek povinnosť, ktorá zmluvnej
strane vyplýva z tejto zmluvy alebo zo súťažných podkladov iným spôsobom ako je
uvedené v tomto článku, je povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo
výške 330,- €, ak táto zmluva neurčuje inú výšku zmluvnej pokuty.

10.4

V prípade ak bude objednávateľ v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy,
zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.
Čl. XI.
Zneškodnenie odpadu na skládke

11.1

Zhotoviteľ' je povinný zabezpečiť zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu na
skládke, ktorú si na tento účel zabezpečí a to v zmysle platnej právnej úpravy.
Činnosti podľa tejto zmluvy bude zhotoviteľ, vykonávať v súlade so zákonom č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s
platným a účinným Všeobecne záväzným nariadením Obce Kúty.

11.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy v súlade
s Výzvou na predloženie ponúk a s ponukou, ktorú zhotoviteľ predložil objednávateľovi
ako uchádzač vo verejnej súťaži: „Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho
odpadu v katastrálnom území obce Kúty“ ako súčasť dokumentácie o tejto verejnej
súťaži.
Čl. XII.
Osobitné dojednania

12.1

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto
zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto
zmluvy, najmä ak zhotoviteľ :
- bude preukázateľne vykonávať služby vadné, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom
písomne upozornený, a ktorý napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej
lehote poskytnutej k tomuto účelu.

12.2

V rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastaví akékoľvek poskytovanie služieb súvisiace
s predmetom jej plnenia na dobu dlhšiu ako 3 dni, alebo inak prejavuje svoj úmysel
nepokračovať v plnení tejto zmluvy.

12.3

Bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky alebo niektoré práva a
záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby.

12.4

Stratí spôsobilosť na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy (napr.
nebude oprávnená ukladať odpad na žiadnu skládku, stratí nevyhnutné legislatívou
požadované oprávnenia a pod.).

12.5

Zmluvné strany sa dohodli, že do 30 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy, vypracujú
presný harmonogram zberu a vývozu odpadu podľa tejto zmluvy, ktorý bude písomný
a vzájomne odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak sa v uvedenom
termíne zmluvné strany nedohodnú na harmonograme, platí harmonogram predložený
objednávateľom. Rovnaký postup platí aj pre zmeny harmonogramu počas trvania tejto
zmluvy s tým, že termín na dosiahnutie dohody je 30 dní odo dňa prvého rokovania o
jeho zmene.

12.6

V prípade, ak bude objednávateľ v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy o
viac ako 100 dní, zhotoviteľ má nárok odstúpiť od tejto zmluvy.

13.1

Čl. XIII.
Záverečné ustanovenia
Vzťahy zmluvných strán, ktoré nerieši táto zmluva o dielo sa riadia príslušnými
ustanoveniami obchodného zákonníka, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov inými právnymi
normami platnými v Slovenskej
republike.

13.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať, len v prípadoch , kedy zmenu ceny umožňuje
§ 18 zákon o verejnom obstarávaní, resp. zmenou upravenou všeobecne záväzne
právnym predpisom a to písomným dodatkom k Zmluve o dielo.“
13.3

Zmluva môže byť vypovedaná jednou zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je tri
mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení. Výpoveď
musí byť písomná a doručená druhej strane.

13.4

Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní
obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.

13.5

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 - Ceny za služby, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov
Príloha č. 2 - Evidencia skutočne vyvezeného odpadu za mesiac ....../rok............
Príloha č. 3 - Harmonogram zvozu.

13.6

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

13.7

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.

13.8

Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením a sprístupnením tejto zmluvy (a prípadných dodatkov
k tejto zmluve) podľa ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám a
disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby ( osoby konajúcej za zhotoviteľa)
na zverejnenie a sprístupnenie jej údajov uvedených v tejto zmluve (alebo prípadných
dodatkoch k tejto zmluve) podľa ustanovení zákona o slobodnom prístupe k

informáciám , a to zverejnenie objednávateľom na dobu trvania povinností
objednávateľa podľa § 5a a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Tento
súhlas možno pred uplynutím doby trvania tejto povinnosti odvolať len po
predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.

Za zhotoviteľa:

V..............dňa ................

........................................
konateľ

Za objednávateľa:
V Kútoch, dňa .....................

.............................................
Ing. Branislav Vávra
starosta obce

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2019

Ceny za služby, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov
P. č.

Predmet zákazky

1.
1.

2.
Cena za zber, prepravu a zneškodnenie
zmesového komunálneho odpadu z 120 1
zberných nádob vrátane nájomného za
zberné nádoby
Cena za zber, prepravu a zneškodnenie
zmesového komunálneho odpadu z 240 l
zberných nádob vrátane nájomného za
zberné nádoby
Dodanie ( na Obecný úrad) plastové
vrecia 120 l s logom úspešného uchádzača
pre uloženie komunálneho odpadu
v domácnostiach, ktorý sa vyprodukuje
nad rámec kapacity zbernej nádoby medzi
dvoma plánovanými rozvozmi a odvoz
plných vriec z domácnosti na ich
zneškodnenie (znehodnotenie).

3.
ks

Uloženie , znehodnotenie (zneškodnenie)
veľkoobjemového odpadu dopraveného
vlastným vozidlom objednávateľa
Uloženie na skládku zhotoviteľa vlastným
motorovým vozidlom drobný stavebný
materiál
Uloženie na skládku zhotoviteľa vlastným
motorovým vozidlom zeminu a kamenivo

t

2.

3

4.

5.

6.

M.j.

Cena za mernú Cena za mernú
jednotku v € bez jednotku s DPH v
DPH
€
4.

5.

ks

ks

t

t

V..............., dňa ...............

V Kútoch, dňa ......................

........................................

.............................................
Ing. Branislav Vávra
starosta obce

Príloha č. 2 : k Zmluve o dielo č. 1/2019
Evidencia zrealizovaných vývozov za mesiac/rok
P.
č.

1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Názov služby

..............

MJ Množstvo

2.
Zber, preprava a zneškodnenie
zmesového komunálneho odpadu
zo 120 1 zberných nádob
Zber, preprava a zneškodnenie
zmesového komunálneho odpadu
z 240 l zberných nádob
Dodanie na Obecný úrad
plastové vrecia 120 l s logom
úspešného
uchádzača
pre
uloženie komunálneho odpadu
v domácnostiach,
ktorý
sa
vyprodukuje nad rámec kapacity
zbernej nádoby medzi dvoma
plánovanými rozvozmi a odvoz
plných vriec z domácnosti na ich
zneškodnenie (znehodnotenie).

3.
ks

Uloženie
veľkoobjemového
odpadu dopraveného vlastným
motorovým vozidlom na skládku
zhotoviteľa a likvidácia
Uloženie na skládku zhotoviteľa
vlastným motorovým vozidlom
drobný stavebný materiál
Uloženie na skládku zhotoviteľa
vlastným motorovým vozidlom
zeminu a kamenivo

t

ks

ks

t

t

4.

Cena
za
Cena
mernú
celkom
jednotku
s DPH v €
s DPH v €
5.
6.

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2019

Harmonogram zvozu
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu zo zberných
uskutoční:
- pri jednom rozvoze za mesiac - 13 x do roka.
- pri dvoj rozvoze za mesiac - 26 x do roka

nádob

sa

Presné dni a týždne rozvozov sa spresnia do týždňa od podpísania zmluvu a to v zmysle
všeobecného
záväzného
nariadenia
Kútoch
https://www.kuty.sk/wpcontent/uploads/2015/07/VZN-2-2017.pdf

