ZMLUVA Č. 3/2015
o poskytnutí služieb pri zbere a spracovaní biologicky rozložiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov
uzavretá podľa §269 ods. 2 zákona 519/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany
1.1

1.2

Zhotoviteľ:

Technické služby mesta Svit

Sídlo:

Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit

Zastúpený:

Miroslav Vojsovič, riaditeľ

Registračne číslo ŠVPS SR:

COMP-PP12SK

IČO:

00186864

DIČ:

2021212545

Bank. spojenie:

VÚB, a.s. Expozitúra Svit

IBAN:

SK5302000000001946602656

Objednávateľ:

Mesto Svit, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit

Sídlo:

Materská škola Svit, Mierová 141, 059 21 Svit

Zastúpený:

Ing. Miroslav Škvarek, MPH

Vecne zodpovedný:

Mária Zentková, riaditeľka

IČO:

00326607

DIČ:

2021212754

Bank. spojenie:

VÚB Poprad, expozitúra Svit

IBAN:

SK60 0200 0000 0000 2472 7562

Čl. II.
Predmet Zmluvy
2.1

Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri zbere
a spracovaní nasledovných druhov odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov:

Kat. č.

Názov

20 01 08

kuchynský a reštauračný

Popis:

Typ zbernej

Vedľajší živočíšny produkt (ES č. 1069/2009)

nádoby

biologický rozložiteľný

120
kuchynský odpad

odpad

Vedľajší živočíšny
produkt – kuchynský
odpad- materiál

20 01 25

jedlé oleje a tuky

separovaný použitý potravinársky olej

kategórie 3

l

gastro

kontajner
Pôvodné
nepoškodené

obaly,

príp. PET fľaše

Čl. III.
Dodacie podmienky
3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať zber odpadov uvedených v čl. II.
Zmluvy za účelom ich ďalšieho zhodnotenia resp. zneškodnenia podľa dohodnutého
harmonogramu. Označené plastové uzatvárateľné zberne nádoby (ďalej len ZN)
zabezpečí zhotoviteľ. Zhotoviteľ zabezpečí vývoz nad rámec dohodnutého
harmonogramu, prípadne jednorazový vývoz na základe e-mailovej alebo telefonickej
výzvy objednávateľa najneskôr do 48 hodín od prijatia výzvy.

3.2

Harmonogram zvozu odpadov v zmysle článku II., bod 2.1 je dohodnutý na zvoz raz
týždenne.

3.3

Označené plastové uzatvárateľné zberné nádoby aj počas užívania objednávateľom
zostáva majetkom zhotoviteľa.

3.4

Objednávateľ je povinný zabezpečiť prístupnosť ku zberným nádobám, pričom tieto
bude udržiavať čisté a chrániť pred poškodením, odcudzením a zabezpečí ich
skladovanie pri teplote maximálne 6˚C. Objednávateľ je povinný ukladať do zberných
nádob výlučne odpad dohodnutý v článku II., bod 2.1 tejto zmluvy. V prípade, že
v nádobách bude umiestnený iný druh odpadu, zhotoviteľ si vyhradzuje právo takýto
odpad neprevziať, pričom zhotoviteľovi nezaniká právo fakturovať náklady spojené
s dopravou v cenách podľa čl. 5.3 tejto zmluvy.

Čl. IV.
Váženie odpadov
4.1

Prevzatý odpad bude zvážený na certifikovanej váhe umiestnenej vo zvozovom
automobile a objednávateľovi bude vystavený doklad o množstve odovzdaného
odpadu na spracovanie.

Čl. V.
Cena a platobné podmienky
5.1

Náklady na spracovanie odpadov v zmysle článku II., bod 2.1 predstavujú sumu 29,50
€ za tonu prevzatého materiálu. Výška kalkulovaných nákladov predstavuje skutočné
náklady zhotoviteľa potrebné na spracovanie prevzatého materiálu bez zisku.

5.2

Cena podľa bodu 5.1 tohto článku zmluvy /tzv. spracovateľský poplatok/ bude
zhotoviteľom

fakturovaná

mesačne

podľa váhy skutočne vyvezeného odpadu

v danom mesiaci.
5.3

Podľa aktuálne platného cenníka je sadzba za ujazdený km 0,96 € a za stojné 1,47 €
za 15 minút vozidlom Man s hydraulickým čelom.

5.4

V prípade potreby použitia iných mechanizmov na odvoz odpadov sa cena za ich
použitie stanoví podľa aktuálne platných cenníkov (príloha č.1) po dohodnutí spôsobu
nakládky.

5.5

Fakturácia spracovateľských nákladov a dopravných služieb bude vykonaná
k poslednému dňu príslušného mesiaca so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia
faktúry. Dohodnuté ceny sú uvedené bez DPH. Úhradu vykoná objednávateľ
prevodným príkazom na účet dodávateľa alebo v hotovosti do pokladne.

5.6

Zmluvné strany sa dohodli, že pre písomné doručovanie platia adresy zmluvných strán
uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany týmto určujú kontaktné osoby
zodpovedné za písomnú a elektronickú komunikáciu /faktúry a ich úhrady/ v tejto
veci:
5.6.1 za zhotoviteľa /meno, priezvisko, funkcia, e-mail, telefónne číslo:
Lucia Kalakajová, ref. pre fakturáciu a pokladňu, lucia.kalakajova@svit.sk,
052/7875 135
5.6.2 za objednávateľa /meno, priezvisko, funkcia, e-mail, telefónne číslo:
Bc. Mária Rusiňáková, referent pre fakturáciu, maria.rusinakova@svit.sk,
052/ 7875 123

5.7

V prípade neuhradenia faktúry objednávateľom riadne a včas je zhotoviteľ oprávnený
účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5.8

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo v prípade zmeny východiskových vstupných nákladov
rozhodujúcich pre určenie ceny v zmysle tejto zmluvy /zmena inflácie, zvýšenie ceny
PHM,.../ upraviť dohodnutú cenu a to na základe predloženej kalkulácie. Objednávateľ
sa zaväzuje akceptovať cenu v novostanovenej výške. Takúto novostanovenú cenu je
zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi spolu s odôvodnením najneskôr súčasne
so zaslaním faktúry za predchádzajúci mesiac.
Čl. VI.
KONTAKTNÉ SPOJENIE

6.1

Technologická hala - Kompostáreň BRO, súpisné číslo 994, postavená na parc. č.
626/95, zastavané plochy a nádvoria o výmere 608 m2, zapísaná na LV č. 1, sa nachádza
za odbočkou zo Svitu za železničným priecestím smerom na Batizovce, súbežne so
záhradkárskou osadou „Breziny“ nad rozvodňou vysokotlakového rozdeľovača plynu.

6.2

Kontaktné osoby zodpovedné za komunikáciu a vecné plnenie zmluvy:
6.2.1 za zhotoviteľa: Mgr. Peter Liška, číslo telefónu +421905793084
v pracovnej dobe Po – Pi od 7,00 do 15,00 hod.
6.2.2 za objednávateľa: /meno, priezvisko, funkcia, e-mail, telefónne číslo:
Justína Sabová, vedúca školskej jedálne, mssvit@stonline.sk, 052 / 77 56 251
Čl. VII.
Doba trvania zmluvy

7.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

7.2

Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť pri závažnom porušení zmluvy zo strany
objednávateľa.

7.3

Za závažné porušenie zmluvy objednávateľom sa považuje:
7.3.1 opakované /považuje sa minimálne 3x po sebe idúce/ nedodržanie bodu 3.4
zmluvy,
7.3.2 opakované /považuje sa minimálne 2x po sebe idúce/ neuhradenie
fakturovanej ceny v zmysle článku 5.2 tejto zmluvy.

7.4

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ poruší niektoré
z povinností ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy.

7.5

Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa
doručenia oznámenia jednej zo strán druhej strane.

7.6

Túto zmluvu môže každá zo zmluvných strán vypovedať aj bez udania dôvodu, s
trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhému účastníkovi zmluvy.

Čl. VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
8.1

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
dva vyhotovenia.

8.2

Pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

8.3

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomne, formou číslovaného dodatku po
dohode oboch zmluvných strán, okrem prípadov uvedených v bode 5.8.

8.4

Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že zmluva bola uzavretá
slobodne, vážne a zrozumiteľne, že ich zmluvná voľnosť nebola ničím obmedzená,
zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.

8.5

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v
zmysle ustanovenia §47a odsek 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom
znení dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

Vo Svite dňa: 14.9.2015

Vo Svite dňa 14.9.2015

Miroslav Vojsovič

Ing. Miroslav Škvarek

riaditeľ TS mesta Svit

primátor mesta Svit

