ZMLUVA č.2015/0023
Uzatvorená v zmysle §536 Obchodného zákonníka
na zabezpečenie vývozu odpadu a jeho zneškodnenia resp. zhodnotenia

Článok 1
ZMLUVNE STRANY

Odberateľ:
Obchodný názov:
Sídlo:
Zastupený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Obec Kokošovce
Kokošovce 76
082 52 Kokošovce
Ing. Vincent Ivanecký – starosta obce
00327271

Dodávateľ: .
Obchodný názov:
Sídlo :

Odpady G&G Company s. r. o.
Námestie Mieru 1
080 01 Prešov
Zastúpená :
PhDr. Michaela Balážová Gumanová -konateľ
VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 29342/P
Bankové spojenie: Tatrabanka, pobočka Prešov
Číslo účtu:
2920911965/1100
IČO:
47508043
DIČ:
2023938620

POTVRDENIE O REGISTRÁCII: č. 085/2014/707 na činnosť:
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Podľa §15 ods 1 zákona č. 223/2001 Zb. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov: zber alebo preprava odpadov ako predmet podnikania. - príloha tejto zmluvy

Článok 2.
ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

2.1.
Predmetom tejto zmluvy je zber a preprava odpadu a nakladanie s odpadmi podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok 3.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1.
Cena za dopravu a zabezpečenie zneškodnenia odpadu je stanovená dohodou, v zmysle zákona č.18/1996
Zb. z. o Cenách. A je uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy.
3.2.
Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi za zber a prepravu odpadu a nakladania s nim dohodnutú
cenu podľa prílohy č.1 tejto zmluvy.
3.3.
Úhrada za zber a prepravu odpadu a nakladanie s ním je splatná na základe faktúry vystavenej
dodávateľom.. Odberateľ je povinný uhradiť fakturovanú sumu na účet dodávateľa. V termíne splatnosti, uvedenom
na vystavenej faktúre. Faktúra má 7 dňovú splatnosť od jej vystavenia.

Článok 4.
DOBA TRVANIA ZMLUVY , ČAS PLNENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
4.1.
4.2.

Platnosť tejto zmluvy je stanovená na dobu neurčitú.
Platnosť zmluvy končí:

–
–
–
porušení zmluvy.

dohodou zmluvných strán,
uzatvorením inej vzájomnej zmluvy, ak sa obidve zmluvne strany tak dohodnú.
Jednostranným odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, pri závažnom

4.3.
Výpovedná lehota 3 mesiace začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede
druhej zo zmluvných strán.
4.4.
Dodávateľ zabezpečí plnenie predmetu zmluvy po dobu jej platnosti.
4.5.
Odberateľ zabezpečí plnenie predmetu zmluvy po dobu jej platnosti.
4.6.
Obe zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť pri závažnom porušení zmluvy z druhej strany.

Článok 5.
ZÁVAZKY ZMLUVNÝCH STRÁN
5.1.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť zber a prepravu odpadov a nakladanie s nim podľa prílohy č.1 tejto
zmluvy.
5.2.

Odberateľ sa zaväzuje :

–
–

odovzdať odpad na zneškodnenie v upravenom stave, ak to jeho charakter a
rozmery dovoľujú,
uhradiť odplatu za vykonanú službu dodávateľovi v tejto zmluve dohodnutým
spôsobom.

5.3.
Zodpovednosti za konečné zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu sa pôvodca odpadu alebo
držiteľ odpadu nemôže zbaviť , ak sa odpad prepravuje od pôvodcu odpadu alebo držiteľa odpadu k
obchodníkovi do zariadenia na zber odpadov, do zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenia
na zneškodnenie odpadov a výsledkom zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadov nie je
konečné zhodnotenie tohto odpadu alebo konečne zneškodnenie odpadu.

Článok 6.
OSOBITNÉ DOJEDNANIA
6.1.
V prípade zmeny legislatívy v odpadovom hospodárstve majú obe strany právo požadovať od druhej
strany také zmeny v tejto zmluve, ktoré vyplynú z nových požiadaviek týchto právnych predpisov. V prípade
nedohody o týchto zmenách, má každá strana právo odstúpiť od zmluvy.
6.2.
Práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj ďalšie vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú v nej
osobitne upravené sa riadia Obchodným zákonníkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
6.3.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana, obdrží jedno vyhotovenie.
6.4.
Zmluva bola uzatvorená medzi zmluvnými stranami na základe ich slobodnej vôle, určite, vážne,
zrozumiteľne, nie v tiesni ani v omyle a na znak súhlasu s jej obsahom túto podpisujú na to plne oprávnené osoby.

V Prešove dňa

02.03.2015

Odberateľ

v.r.

----------------------------------------

Ing. Vincent Ivanecký
starosta obce

.

Dodávateľ

v.r.
--------------------------------------------

PhDr. Michaela Balážová Gumanová
konateľ

Príloha č.1 Zmluvy 2015/023

Názov položky

Počet VOK

MJ

Jedn. cena v Eur

Vývoz VOK
/ - doprava,
- manipulácia pri vývoze VOK, začatých 15 min,
- zneškodnenie odpadu kat. č. 20 03 07

1

Eur

220

Prenájom VOK

1

Deň

bezplatne

Uvedené ceny sú bez DPH!

BONUS:
–
–
–
–
–

sponzorovanie obecných akcií,
poradenstvo v oblasti nakladania s odpadom v obci,
poradenstvo a realizácia likvidácie čiernych skládok/odpadov,
flexibilita vo vývozoch, vývoz realizovaný do 24 hod. od nahlásenia,
pristavenie potrebného počtu veľkoobjemových kontajnerov do obce.

