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Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 269 odst. 2, zákona Č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy:

Článok I.
Zmluvné strany

Zhotovitel': GAMHA, s. r. o.
29. AUGUSTA 32/1524 97401 Banská Bystrica

Zastupuje: Bc. Harťanská Gabriela Kontakt: info@gamha.sk
konatel' spoločnosti

IČO: 44105363 IČ DPH: SK2022592627
DIČ: 2022592627
Banka: Slovenská Sporitel'na Č.ú.: 0304549254/0900
Zápis vOR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka Č. 14672/5

Adresa pre zasielanie korešpondencie:
29. AUGUSTA 32/1524 97401 Banská Bystrica

Oprávnený vo veciach zmluvných:
Bc. Harťanský Ján Kontakt: +421 917 432 617
vedúci prevázdky gamhabb@gmail.com

Oprávnený k realizácii služieb/dispečing pre odvoz odpadu:
Bc. Harťanský Ján Kontakt: +421 917432617
vedúci prevádzky gamhabb@gmail.com

Objednávatel': OBEC DONOVALY
Donovaly 3 97639 Donovaly

Zastupuje: Miroslav Daňo Kontakt: starosta@donovaly.sk
starosta obce I

IČO: 00313 386
DIČ: 202 111 5800
Banka: Prima banka, Slovensko, a.s. Č.ú.: 120 923 3002/5600
Zápis vOR:

Adresa pre zasielanie korešpondencie:
Donovaly 3 97639 Donovaly

Oprávnený vo veciach zmluvných:
Mária Ulehlová Kontakt: +421 48 419 98 06

+ 421 903 317 093

Oprávnený k objednávaniu služieb
MiroslavAlmassy Kontakt: + 421 903 509 713
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PREAMBULA
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti životného prostredia sa uzatvára ako výsledok verejného
obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: "Príprava a zvoz
komunálneho odpadu vo vel'koobjemných kontajneroch (VaK) na zneškodnenie v obci Donovaly".
Objednávatel' na uzavretie tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania Výzva na
predloženie ponuky.
Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka úspešného uchádzača spracovaná na
základe súťažných podkladov zo dňa 4.12.2013.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je závazok dodávatel'a vykonávať služby dohodnuté touto zmluvou a jej
prílohami, najrna však prevziať odpady v rozsahu uvedenom v zmluve a jej prílohách a závazek
objednávatel'a poskytnuté služby prijať a zaplatiť dodávatel'ovi dojednanú cenu. Zároveň bude
povinný udržiavať poriadok v tesnej blízkosti odpadových nádob a zabezpečovať ich údržbu,
čistenie, umývanie a dezinfekciu a d'alej závazek objednávatel'a poskytovanú službu prijať
a zaplatiť zhotovitel'ovi za jej vykonávanie dojednanú cenu. Taktiež poskytovatel' zabezpečí
zhodnotenie biologicky rozložitel'ného odpadu v zmysle zákona.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1 Cena za vykonávanie dojednaných služieb bola medzi zmluvnými stranami dojednaná dohodou
ako cena zmluvná v zmysle zákona Č. 18/1996 Z.z., a to vo výš ke stanovenej v prílohách, ktoré
sú neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.

3.2 Objednávatel' neposkytuje zálohu ani preddavok na plnenie.

3.3 Úhrada ceny bude realizovaná postupne, platením za skutočne zrealizované služby v jednotlivých
mesiacoch prevodným príkazom na bankový účet dodávatel'a.

3.4 K dojednanej cene bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty a poplatky či iné zákonom stanovené
náklady, k úhrade ktorých bude povinný dodávatel' či objednávate:l' (za predpokladu, že bude ich
úhradu vykonávať prostredníctvom dodávatel'a) podl'a príslušných právnych predpisov, pričom
výška týchto daní a poplatkov bude pre účely cenových dojednaní podl'a obchodnej zmluvy
priebežne aktualizovaná vždy od dátumu právnej účinnosti právneho predpisu, ktorý takúto daň či
poplatok stanovil, prípadne zmenil výšku daní a poplatkov už stanovených, prípadne od dátumu,
kedy dojde ku zmene výšky dane či poplatku podl'a právne účinného právneho predpisu; takéto
zvýšenie cien je dodávatel' povinný objednávatel'ovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu
potom, čo zistí výšku takéhoto zvýšenia cien.

3.5 Plnenie podl'a tejto zmluvy považujú zmluvné strany z hl'adiska predpisov o dani z pridanej
hodnoty za opakované a dátum uskutočnenia zdanitel'ného plnenia je stanovený v prílohách
k tejto zmluve v závislosti na druhu poskytovanej služby.

3.6 Všetky peňažné plnenia budú prebiehať na základe fakturácie. Faktúry s náležitosťami daňového
dokladu, ktoré určuje všeobecne závazný právny predpis, musia byť objednávatel'ovi doručené
a budú uhradené do 14-tich dní oda dňa ich doručenia.

3.7 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne závazným právnym predpisom alebo
podpísanou zmluvou má objednávatel' právo vrátiť faktúru dodávatel'ovi na prepracovanie alebo
vysvetlenie.

3.8 Pre prípad omeškania objednávatel'a s plnením finančných zévazkov podl'a tejto zmluvy sa v
prospech dodávatel'a dojednáva právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za
každý deň omeškania so zaplatením.

3.9 V prípade omeškania objednávatel'a s akoukolvek úhradou voči dodávatel'ovi, je dodávatel'
oprávnený pozastaviť poskytovanie všetkých plnení vočí objednávatel'ovi po dobu tohto



omeškania a plnit až potom, keď budú objednávatel'om jeho závazky voči dodávatel'ovi v plnom
rozsahu vyrovnané.

Článok IV.
Miesto a sposob plnenia

4.1. Miestom plnenia zmluvy je katastrálne územie, na ktorom objednávatel' vykonáva svoju
samostatnú pósobnost v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, najrna však
jednotlivé zberné miesta odpadov a zberné miesto.

4.2. Objednávatel' sa zavazuje včas zabezpečit pre zvozovú techniku zhotovitel'a sprístupnenie
všetkých prístupov k miestam, na ktorých sa budú vykonávat dojednané služby
(v zimnom období zalstit tiež odhrnutie snehu a prístup k stojiskám kontajnerov tak, aby bolo
možné vykonat uvedené činnosti tejto zmluvy). .

4.3. Zhotovitel' je oprávnený použit k všetkým plneniam voči objednávatel'ovi aj tretie osoby.
V takomto prípade za plnenie závázkov touto trefou osobou vo vztahu k objednávatel'ovi
zodpovedá zhotovitel' tak, akoby plnil sám.

4.4. Dodávatel' sa zavazuje uskutečňovat zber odpadu podl'a zmluvne určeného intervalu vývozu,
s výnimkou zásahu vyššej moci alebo neplnenie podl'a bodu 4.3. tejto zmluvy.

4.5. Dodávatel' nie je povinný - poklal' pri vysýpaní odpadu z kontajnera zvozovou technikou nedojde
k celovému vysypaniu odpadu použit iný spósob vysypania odpadu (ručne,.). Myslí sa tým
zamrznutý alebo mokrý odpad, ktorí zostane prilepený o steny kontajnera.

4.6. V prípade, že sa počas realizácie predmetu zmluvy ukáže potreba akejkolvek zmeny (napr. služby
navyše k už dojednanému rozsahu služieb), objednávatel' a dodávatel' budú tieto zmeny nešit
formou dodatku k tejto zmluve.

4.7. Dodávatel' bude pri realizácii služieb v plnom rozsahu dodržlavaf zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti.

Článok V.
Doba trvaniazmluvy

5.1. Táto zmluva nadobúda platnost dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnost dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávatel'om.

T' I ira na d b v., 4J" 2014 d 1'1. f. ---. ,U}IJ- tJrelf/l/t.. 4úato zm uva sa uzatvara na o u urcitu r., o : ..~ '-V.L""t.

Pred uplynutím lehoty je možné túto zmluvu ukončit nasledovne:

písomnou dohodou oboch zmluvných strán,

odstúpením od zmluvy podl'a § 344 a následných §-ov Obchodného zákonníka z dóvodu
porušenia akýchkolvek zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy,

písomnou výpoveďou bez udania dóvodu ktoroukolvek zo zmluvných strán. Výpovedná lehota
je 3 mesiace a začína plvnút prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni doručenia písomnej
výpovede, zaslanou doporučenou zásielkou alebo doručenou osobne.

5.2.
5.3.

Článok VI.
Záverečné a ostatné ustanovenia

6.1. Obchodné podmienky výkonu dojednaných služieb, v tejto zmluve výslovne neupravené, sú medzi
účastníkmi závazne stanovené v prílohách tejto zmluvy, na ktoré účastníci v tomto zmysle
zhodne odkazujú. Tieto prílohy budú medzi účastníkmi aktualizované za podmienok stanovených
zmluvou s tým, že aktuálne platná príloha nahrádza v plnom rozsahu prílohu predchádzajúcu.

6.2. Zmeny tejto zmluvy sú možné len písomnou formou, podpísanou obidvomi zmluvnými stranami a
odsúhlasenou ako dodatok k zmluve, inak sú neplatné.
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6.3. Tento zmluvný vzťah sa na základe dohody účastníkov riadi zákonom Č. 513/1991 Zb., obchodný
zákonník v platnom znení a ďalšími všeobecne závaznými právnymi predpismi.

6.4. Objednávatel' sa zavazuje nepoveriť v dobe platnosti tejto obchodnej zmluvy, službami
dojednanými v tejto zmluve, inú právnickú alebo fyzickú osobu za predpokladu, že dodávatel'
bude riadne plniť povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

6.5. Ak sa ukážu v priebehu trvania platnosti obchodnej zmluvy niektoré ustanovenia ako právne
neplatné nebo neúčinné, neznamená táto skutočnosť neplatnosť obchodnej zmluvy ako celku.
Takéto ustanovenia zmluvy budú nahradené ustanoveniami svojim zmyslom a obsahom
najbližšími týmto ustanoveniam (použitie zásad analógie).

6.6. Doručovanie sa vykonáva na korešpondenčnú adresu dodávatel'a alebo objednávatel'a uvedenú v
zmluve, ak nebude písomne oznámené inak. Za riadne doručenie písomností sa medzi zmluvnými
stranami považuje ich doručenie formou doporučenej pošty, proti podpisu k tomu kompetentného
pracovníka zmluvnej strany ktorej je písomnosť určená, prípadne ďalšími spósobmi doručenia,
ktoré sú obvyklé a zodpovedajú zásadám poctivého obchodného styku. Účinky doručenia nastanú
aj v tom prípade, ak strana, ktorej je písomnosť určená, prevzatie tejto písomnosti odmietne.
Písomnosť sa považuje za doručenú v prípade uloženia zásielky na pošte (u držitel'a poštovnej
licencie) tretím dňom jej uloženia, ak si ju adresát nevyzdvihol. V prípade pochybnosti sa
písomnosť považuje za doručenú tretí deň od jej odovzdania k doporučenej poštovnej preprave.

6.7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý účastník zmluvy obdržal jeden
rovnopis.

6.8. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je výrazom ich slobodnej vole, jej uzatvorenie
nebolo ovplyvnené tiesňou, nie sú im známe žiadne nevýhodné ustanovenia tejto zmluvy a na
dokaz toho túto zmluvu podpisujú.

6.9. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č.1 - Cenové dojednania a podmienky poskytovania služby

V Banskej Bystrici, Cl. 1. tj /I;
GAMHA, s.r.o. ~

Ul. 29. augusta32/1524
974 01 BanskáBystrl~

ICO: 44 105 .363 ItDP!t: SlU02259262'
0917432617, I

~4tvJ1~t-t

V Donovaloch, tJ. I LP1tj

Za dodávatel'a :
Bc. Harťanská Gabriela
konatel' spoločnosti

Za objednávatel'a :
Miroslav Daňo
starosta obce



Príloha č.l k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti životného
prostredia
v znení neskorších predpisov

Cenové dojednania a podmienky poskytovania služby

Jednotková Jednotková
cena bez DPH v DPH 20% v cena s DPH v

Položka EUR EUR EUR
Pristavenie RNK - cesta na
Donovalv a soat 7000 1400 8400
Cena za 1 hodinu manipulácie
s VOK /predpoklad je, že
s jedným VOK trvá
manipulácia 1 hodinu/ 2500 500 3000
Cena za 1 km prepravy
v rámci k.ú. Donovaly
/predpoklad je, že pri obsluhe
1 ks VOK preide RNK 5 km/ 1 30 026 1 56
Prenájorn vel'koobjemných
kontajnerov 5m3 a 7m3 VOK /
/Spolu 8 VOK/ 15 00 3,00 1800

V Banskej Bystrici, 9.1· l"v 1(;
GAMHA, s.r.o. G>

Ul. 29. augusta 32/1524
97401 BanskáBystri~

ico. 44 105 363 IC DPH: SIU022591611
0917 4.32 6 I 7,

\,,/

$fÚ(;Ut/J ~

V Donovaloch, C; 1. ZOI?'!

Za dodávatel'a :
Bc. Harťanská Gabriela
konatel' spoločnosti

Za objednávatel'a :
Miroslav Daňo
starosta obce


