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Počet strán:Integrovaný systém riadenia 4
Výtlačok číslo:

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':

Č.ú.: 43-5300000267/8100
oddiel Sa., vložka Č. 3410/B

962 31 Sliač

SITA Slovensko, a.s.
Kukuričná 8

Bc. Miroslav Ďurači
riaditel' spoločnosti

IČO: 36046221
DIČ: 2020094538
Banka: Komerční banka, a.s.
Zápis vOR: Okresný súd Bratislava I,

Adresa pre zasielanie korešpondencie:
Hronská 27

Zastupuje:

831 03

Kontakt:

IČ DPH:

Oprávnený vo veciach zmluvných:
Mgr. Jana Nékyová Kontakt:
obchodný manažér

Oprávnený k realizácii služieb/dispečing pre odvoz odpadu:
Ing. Ján Paňák Kontakt:
správca prevádzky

Objednávatel': OBEC DONOVALY
Donovaly 3

Zastupuje: Miroslav Daňo
starosta obce

IČO: 00313386
Banka: Prima banka Slovens~ a.s.

Adresa pre zasielanie korešpondencie:
Donovaly 3

Oprávnený vo veciach zmluvných:
Mária Ulehlová

97639

Kontakt:

DIČ:
Č.ú.:

97639

Kontakt:

Oprávnený k objednávaniu služieb
MiroslavAlmassy Kontakt: + 421 903 509 713

Bratislava

miroslav.duraci@sitaslovensko.sk

SK2020094538

+421 911 652 641
ja na.nekyova@sitaslovensko.sk

+421 905 652 070
jan.panak@sitaslovensko.sk

Donovaly

0911 500 631
sta rosta@donovaly.sk

202 111 5800
120 923 3002/5600

Donovaly

+421 48 4199806
+421 903 317 093

SITASlovensko,a.s.



»luva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredía č. zmena číslo 00

PREAMBULA
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti žlvotného 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: "Preprava a zneškodnenie
zmesového komunálneho odpadu z obce Donovaly". Objednávatel' na uzavretie tejto zmluvy použil
postup verejného obstarávania - výzva na predloženle ponuky.
Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka úspešného uchádzača spracovaná na základe
súřažných podkladov zo dňa 4.12.2013. .

Článok II.
Predmet zmfuvy

2.1 Predmetom tejto zmluvv je závázok dodávatela vykonávat siužby dohodnuté touto zmiuvou a jej
prílohou, najmá však prevziať odpady v rozsahu uvedenom v zmluve a jej prílohách a závězok
objednávatel'a poskytnuté služby prijať a zaplatlt dodávatel'ovi dojednanú cenu. Zároveň bude
povinný udržiavať poriadok v tesnej blízkosti kontajnerov, ktoré prenajíma zhotoviteť.

Článok III.
Cena a platobné podmíenky

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 prílohe, ktorá je
neoddeltteluou súčasřou tejto zmluvv.

3.2 Objednávatel' neposkytuje zálohu ani preddavok na plnenie.

3.3 Úhrada ceny bude realizovaná postupné, platením za skutočne zrealizované služby v jednotlivých
mesiacoch prevodným príkazom na bankový účet zhotovitera.

3.4 K dojednanej cene bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty a poplatky či iné zákonom stanovené
náklady! k úhrade ktorých bude Rovinný zhotoviter či objednávatel' (za predpokladu, že bude ich
úhradu vykonávať prostredníctvom dodávatera) podl'a príslušných právnych predpisov, pričom
výška týchto daní a poplatkov bude pre účely cenových dojednaní podl'a obchodnej zmluvy
príebežne ektuellzovená vždy od dátumu právnej účinnosti právnel10 predplsu, který takúto daň
či poplatok stanovil, prípadne zmenil výšku daní a poplatkov už stanovených, prípadne od
dátumu, kedy dójde ku zmene výšky dane či poplatku podra právne účinného právneho predpisu;
takéto zvýšenie cien je dodávatel' povinný objednávatel'ovi písomne oznámiť bez zbytočného
odkladu potom, ČO zlstí výšku takéhoto zvýšenia cien.

3.5 Plnenie podra 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 prílohe 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 orneškanla objednávatel'a s plnením finančných závazkov podta tejto zmluvy sa v
prospech zhotovitel'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 akoukol'vek úhradou voči dodávatel'ovi, je dodávatel'
oprávnený pozastavit poskytovanie všetkých plnení voči objednávatel'ovi po dobu tohto
omeškania a plniť až potom, ked' budú objednávatel'om jeho závazky voči dodávatel'ovi v plnom
rozsahu vyrovnané.

SITA Slovensko, a.s, strana ČíS~ /



Lmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia č. zmena číslo 00

ceny fakturovanej za predchádzajúce tri mesiace, za každý deň nedodržania dojednaného
harmonogramu vývozu odpadov zo strany poskvtovatera.

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, resp. miesta umiestnenia kontajnerov na zmesový komunálny
odpad a objemný odpad.

4.2. Objednávateř sa zavazuje včas zabezpečiť pre zvozovú techniku zhotovitela sprístupnenie
všetkých prístupov k miestam, na ktorých sa budú vykonávať dojednané služby
(v zimnom období zaistiť tiež odpratanie snehu).

4.3. Zhotovltel' je oprávnený použit k všetkým plneniam voči objednávatel'ovi aj tretie osoby.
V takomto prípade za plnenie závazkov touto treťou osobou vo vzťahu k objednávatel'ovi
zodpovedá zhotovitel' tak, akoby plnil sám.

4.4. Dodávatel' sa zavazuje uskutočňovať prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu
a objemného odpadu podla zmluvne určeného intervalu vývozu, pričom za hrubé porušenie
zmluvy sa považuje omeškanie s plnením na strane dodávatel'a dlhšie ako 5 kalendárnych dní,
s výnimkou zásahu vyššej moci. Za porušenie zmluvy sa považuje aj opakované neuspokojivé
plnenie. )'

4.5. Dodávatel' zabezpečí zneškodnenie odobratých odpadov na vlastnom zariadení určenom na
spracovanie odpadov: Skládka Mochovce, Mochovce 1/1, Kalná nad Hronom

4.6. Dodávatel' zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude realizovaný v plnom rozsahu za podmienok
dojednaných v zmluve, najrna bude dodržiavať intervaly realizácie zmluvne dojednaných služieb
v zmysle prílohy tejto zmluvy.

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

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

Článok V.
Doba trvania zmluvy

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

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od .Jl~(..!flf.. do ./f/.í.fl/~...
Pred uplynutím lehoty je možné túto zmluvu ukončit nasledovne:

písomnou dohodou oboch zmluvných strán,

odstúpením od zmluvy podla § 344 a následných §-ov Obchodného zákonníka z dóvodu
porušenia akýchkol\tek zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy,

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

5.2.
5.3.

~~~--~--~---------------------------- ~ __ ~~~~,í
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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. Tlete prílohy budú rnedzí účastníkml aktualizované za podmíenok
stanovených zmluvou s tým, že aktuálne platná príloha nahrádza v plnom rozsahu prílohu
predchádzajúcu.

6.2. Zmeny tejto zmluvy sú možné len písemnou formou, podpísanou obidvomi zmluvnými stranami
a odsúhlasenou ako dodatok k zmluve, ínak sú nepíatné,

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, lnú právnlckú alebo fyzlckú osobu za predpokladu, že dodávatef
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 skutečnost neplatnost obchodnej zmluvy ako celku.
Takéto ustanovenla zmluvy budú nahradené ustanovenlaml svojlm 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
zmluvnýml stranami považuje lch doručenle formou doporučenej pošty, proti podpisu k tomu
kompetentného pracovníka zmluvnej strany ktorej je písomnosť určená, prípadne ďalšími
spósobmt doručenia, ktoré sú obvyklé a zodpovedajú zásadám poctivého obchodného styku.
Účinky doručenia nastanú aj v tom prípade, ak strana, ktorej je písomnosf určená, prevzatie
tejto písemností odmietne. Písemnost sa považuje za doručenú v prípade uloženía zásíelkv na
pošte (u držitefa 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 rovnopísoch, pnčom každý ú?astnik 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 podpísujú.

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

V Žiranoch, q. r to!,! V Donovaloch, q. ~.wty
~.-

~---................ ,~-.r.o •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Za dodávatel'a :
Bc. Miroslav Ďurači
riaditel' sPoloč,ríŮš~b SITA Slovensko a.s.~)J

Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
IČO: 36046221, DIČ DPH: SK 2020094538
orč. 20j!OOfl"lS~~, ~ol·: +421 2 492 66401 'I'

Za objednávatel'a :
Miroslav Daňo
starosta obce
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Príloha č.l - Cenové dojednania a podmienky poskytovania služby
Preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu a objemného

odpadu

Článok I.
Miesto a sposob vykonávania služby

1.1. Preprava zmesového komunálneho odpadu, katalógové číslo 20 03 01 a objemného
odpadu, katalógové číslo 20 03 07 sa uskutočňuje vždy podl'a potreby objednávatel'a
na základe požiadavky telefonicky, min. tri dni préd uskutočnením vývozu.

1.2. Vo výnimočných prípadoch (zimná kalamita, povodeň, porucha vozidla, a pod.) vykoná
zhotovitel' službu v náhradnom termíne. Zhotovitel' je povinný o týchto okolnostiach
objednávatel'a bez zbytočného odkladu informovat' a oznámit' termín náhradného vývozu.

1.3. Dokladom o rozsahu vykonanej služby je vážny lístok vystavený zhotovitel'om, pre
určenie množstva odobraného odpadu sú rozhodujúce údaje zistené na certifikovanom
vážnom systéme zhotovitel'a.

Článok II.
Cenové dojednania a platobné podmienky

2.1. Cena prepravu a uloženie jednej tony zmesového komunálneho odpadu a objemného
odpadu je dohodnutá vo výške 55 EUR bez DPH, sadzba DPH je 20%, výška DPH je
11,00 EUR, celková cena vrátane DPH je 66,00 EUR, aktuálne platný poplatok za
uloženie odpadu v zmysle zákona Č. 17/2004 Z. z. stanovený pre objednávatel'a je
4,979 EUR, celková cena vrátane DPH a poplatku za uloženie odpadu je 70,979
EUR.

2.2. Dodávatel' je zodpovedný za správnosť výpočtu výšky poplatku za uloženie odpadov v
zmysle zákona Č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov. V zmysle
uvedeného zákona je dodávatel' povinný zdokumentova1!, na základe čoho vykonal
v prospech objednávatel'a zníženie sadzby poplatku za uloženie odpadov.

2.3. Cena za prenájom 1 ks kontajnera typu Abroll 36 m3 je 20,00 Eur bez DPH, sadzba
DPH je 20%, výška DPH je 4,00 EUR, celková cena vrátane DPH je 24,00 EUR.
Zhotovitel' poskytne objednávatel'ovi k dispozícii 2 ks kontajnerov uvedeného typu.

2.4. Zhotovitel' bezodplatne zabezpečí pre objednávatel'a legislatívny servis v oblasti
nakladania s komunálnym odpadom v obci Donovaly (vedenie a spracovanie evidencie
o nakladaní s odpadmi, vypracovanie žiadosti o príspevok z Rec. fondu v zmysle § 64
ods. 1 zákona Č. 223/2001 Z.z., pomoc pri aktualizácii VZN nakladaní s odpadmi na
území obce)

2.5. Objednávatel' predloží zhotovitel'ovi dokumenty potvrdzujúce odovzdanie jednotlivých
separovaných zložiek komunálneho odpadu na ďalšie spracovanie, na základe čoho
zhotovitel' stanoví pre objednávatel'a výšku poplatku za uloženie odpadu v zmysle
zákona Č. 17/2004 Z.z.

2.6. Realizované plnenie tejto služby považujú účastníci z hl'adiska predpisov o dani z
pridanej hodnoty za opakované a dátum uskutočnenia zdanitel'ného plnenia (dodanie
služby) sa dojednáva vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom bude
vykonaná dojednaná činnosť (služba), a to za celý tento mesiac. K tomuto dňu bude
zhotovitel'om vždy za celý kalendárny mesiac vystavený príslušný daňový doklad,
ktorým bude fakturovaná cena za vykonanie danej služby.
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Článok III.
Ostatné dojednanja

3.1. Táto príloha bude medzt účastnlkmí aktualizovaná za podmienok stanovených zmluvou
s tým, že aktuálne platná príloha nahrádza v plnom rozsahu prílohu predchádzajúcu.

3.2. Ostatné podrnienkv poskytovanía dojednanej služby sú stanovené v zmluve.
SlTA Slovensko ;3,$0

V Žiranoch, q f. Z(} fr V Donovaloch,

Za objednávatel'a :
Miroslav Daňo
starosta obce

Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
IČ9: 36046221, DIČ DPH: SK 2020094538
DIC: :lO;a9994S38. t;el.· +4212492 6",401 lV

................~ .
Za zhotovitel'a :
Bc. Miroslav Ďurači
riaditel' spoločnosti
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