ZMLUVA č. 10/2018
o poskytovaní služieb pri vývoze odpadu a jeho zneškodnení
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:
Objednávateľ:

Obec Kokošovce
Sídlo: Kokošovce 76, 082 52 Kokošovce
IČO: 00327271
Konajúca osoba: Ing. Vincent Ivanecký - starosta
(ďalej ako „objednávateľ“)

Poskytovateľ:

KRISTAV s.r.o.
Sídlo: Pažica 9/2320, 080 06 Prešov
IČO: 47 821 230
DIČ: 2024109637
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sro, vložka č.: 30628/P
Konajúca osoba: Jozef Krištof - konateľ
Potvrdenie o registrácii č. 102/2016/707 na činnosť podľa § 98 ods. 1
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: Zber odpadov alebo preprava odpadov ako predmet
podnikania v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.
(ďalej ako „poskytovateľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník nasledovnú zmluvu o poskytovaní služieb pri vývoze odpadu a jeho zneškodnení:

Čl. I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať a poskytovať
objednávateľovi počas platnosti tejto zmluvy a v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch v platnom znení služby v oblasti nakladania s odpadom a záväzok
objednávateľa za riadne a včas vykonané a poskytnuté služby zaplatiť
poskytovateľovi dohodnutú cenu.
2. Na základe tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje vykonávať a poskytovať
objednávateľovi nasledovné služby:
-

zapožičanie veľkoobjemového kontajnera na odpad (dalej len „VOK“),

-

dovoz VOK podľa požiadavky objednávateľa na určené stojisko,

-

odvoz VOK s odpadom,

-

zabezpečenie zneškodnenia, resp. zhodnotenia odpadu.

Čl. II.
Cena a platobné podmienky
1. Cena za služby vykonávané poskytovateľom pre objednávateľa podľa tejto zmluvy je
stanovená dohodou zmluvných strán a je uvedená v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
2. Dohodnutú cenu je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi na základe
faktúry vystavenej poskytovateľom v lehote jej splatnosti. Faktúra vystavená
poskytovateľom musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
3. V prípade zvýšenia cien za likvidáciu odpadu na skládkach, zvýšenia zákonných
poplatkov, zvýšenia cien pohonných hmôt, prípadne zavedenia iných poplatkov za
likvidáciu odpadu má poskytovateľ právo premietnuť tieto navýšenia do ceny za
poskytované služby podľa tejto zmluvy.

Čl. III.
Doba trvania zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2023.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká:
- uplynutím doby, na ktorú je uzavretá,
- písomnou dohodou zmluvných strán,
- zánikom oprávnenia poskytovateľa vykonávať činnosti, ktoré tvoria predmet
tejto zmluvy,
- písomným odstúpením od zmluvy v prípadoch jej podstatného porušenia za
podmienok stanovených v čl. III. bod 3, 4 tejto zmluvy.
3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak je objednávateľ v omeškaní
s úhradou ceny podľa čl. II. bod 2 tejto zmluvy o viac ako 30 dní.
4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného
porušenia tejto zmluvy zo strany poskytovateľa. Za podstatné porušenie tejto zmluvy
zmluvné strany považujú:
- každé závažné preukázateľné porušenie platných právnych predpisov
v oblasti odpadového hospodárstva súvisiace s predmetom tejto zmluvy,
pričom preukázateľným porušením sa rozumie rozhodnutie príslušného
štátneho orgánu o uložení sankcie,
- poskytovateľ zastaví poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy na dobu dlhšiu
ako 90 dní alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto
zmluvy.

5. Objednávateľ je povinný počas doby platnosti tejto zmluvy využívať pri odvoze
odpadu a jeho zneškodňovaní výhradne služby poskytovateľa. V opačnom prípade
má poskytovateľ voči objednávateľovi nárok na náhradu vzniknutej škody.

Čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby pre objednávateľa podľa tejto zmluvy
riadne a včas.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje konať a postupovať pri plnení tejto zmluvy s odbornou
starostlivosťou a realizovať predmet zmluvy tak, aby nedochádzalo k negatívnym
vplyvom na životné prostredie.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť zneškodnenie vyzbieraných odpadov v súlade
so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a v zmysle jeho
vykonávacích predpisov.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť zber odpadu do pristaveného VOK
v upravenom stave tak, aby bolo možné VOK s odpadom bezpečne dopraviť na
určené miesto zneškodnenia odpadu.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si navzájom nevyhnutnú súčinnosť pri
plnení predmetu zmluvy.
6. Zodpovednosti za konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu sa pôvodca
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 alebo zneškodnenie odpadov a výsledkom zhodnocovania alebo
zneškodnenia odpadov nie je konečné zhodnotenie alebo konečné zneškodnenie
odpadu.
Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý účastník obdrží po
jednom.
2. Zmena alebo doplnenie tejto zmluvy je možné len na základe dohody zmluvných
strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.
3. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 79/2015 Z. z.

o odpadoch v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými na území Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti doručované medzi zmluvnými
stranami na základe tejto zmluvy sa považujú za doručené: ak sú doručované osobne,
momentom osobného odovzdania alebo prevzatia príjemcom alebo odmietnutím
prevzatia príjemcom; alebo ak sú doručované doporučenou poštovou zásielkou,
považujú sa za doručené dňom ich prevzatia zmluvnou stranou alebo dňom, kedy
ich prevzatie bolo odopreté. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli
nezastihnutiu zmluvnej strany s tým, že si ju v príslušnej lehote nevyzdvihla na pošte
alebo v prípade akýchkoľvek iných pochybností o doručení, považuje sa písomnosť
za doručenú na 18. deň odo dňa uloženia písomnosti na pošte, a to aj vtedy, keď sa
zmluvná strana o jej uložení nedozvedela. V prípade neuloženia zásielky na pošte z
dôvodu, že je adresát neznámy sa písomnosť považuje za doručenú 18. dňom po jej
odoslaní. Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že adresou účastníkov pri
poštovom doručovaní písomností je adresa uvedená v úvode na prvej strane tejto
zmluvy.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo neskôr
stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto
neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá sa čo
najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.
6. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná v
súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
na internetovej stránke objednávateľa.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola
uzavretá v tiesni, nebola uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si
riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa 08.11.2018

Za poskytovateľa:

........................................................
KRISTAV, s.r.o.
Jozef Krištof v.r. - konateľ

Za objednávateľa:

....................................................
Obec Kokošovce
Ing. Vincent Ivanecký v.r. – starosta

Príloha č. 1 zmluvy č.10/2018

Názov položky
Vývoz VOK
v cene je zahrnuté:
- zneškodnenie odpadu do 2 ton
- prenájom kontajnera do 10 dní
- manipulácia pri vývoze VOK /
natiahnutie
kontajnera
2-krát,
zloženie
kontajnera 2-krát, natiahnutie sieťky 2-krát a
iné/

Počet VOK

MJ

1

VOK

Cena v eur

Prenájom kontajnera nad 10 dní

230,0 €

zdarma

Dopravné náklady

km

1,50 €

Zneškodnenie odpadu nad 2 tony - za každú
začatú tonu odpadu

tona

79,0 €

VOK – veľkoobjemový kontajner

Uvedené ceny sú bez DPH.

V Prešove, dňa 08.11.2018
za poskytovateľa

………………………….
KRISTAV, s.r.o.
Jozef Krištof v.r. - konateľ

za objednávateľa

……………………………..
Obec Kokošovce
Ing. Vincent Ivanecký v.r.- starosta

