
Z M L U V A č. 3   

o vývoze ostatného odpadu, triedeného odpadu
v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení so

zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Článok  I.  

ZMLUVNÉ  STRANY

1. DODÁVATEĹ: TEKOS Nová Dubnica s.r.o.

Sídlo: Topoľová 781/5, 018 51 Nová Dubnica
Zastúpený: Bc. Pažítka Pavol - konateľ 
Kontaktná osoba: Galovič Ľubomír - riaditeľ
IČO: 36 303 305

           Bankové spojenie: ČSOB, a. s. pobočka Nová Dubnica
Číslo účtu: SK 18 7500 0000 0040 2381 3862
E – mail: tekos@tekos.sk
Telefón: 042 4432326,4441084  0905 583207, 0905 583209

2. OBJEDNÁVATEĽ : Obec Kameničany
  Sídlo: Kameničany č.39
                                                         018 54 Kameničany 

Zastúpený: Igor Daško - starosta obce
Kontaktná osoba: Igor Daško
IČO: 00 692298
Bankové spojenie: PRIMA Banka  Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK 64 5600 0000 0044 98155007
E – mail: obecnyurad@kameničany.sk
Telefón:               042/4493253  

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                               



Článok II.

PREDMET  ZMLUVY

2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vývoz a preprava komunálneho odpadu zo 110 l  smetných nádob
s komunálnym  odpadom  z obce  Kameničany  na  skládku  odpadu  v Dubnici  nad  Váhom  -  Lieskovec
s frekvenciou vývozu podľa harmonogramu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.  

2.2. Podľa  požiadaviek  objednávateľa   o ďalšie  služby  vo  vývoze  komunálneho  odpadu  (stavebná  suť,
objemový  odpad  a pod.)  uloženého  vo  veľkoobjemových  kontajneroch  a separovaný  odpad,  budú  po
vzájomnej dohode s dodávateľom riešené dodatkom k tejto zmluve, prípadne písomnou objednávkou.

Článok III.

ČAS  PLNENIA

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú  účinnosťou  od 01.04.2017 do 31.12.2018

 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva môže byť ukončená:
a, písomnou dohodou zmluvných strán,
b, písomným  odstúpením od tejto zmluvy, ktoré je účinné okamihom doručenia oznámenia o odstúpenie
druhej zmluvnej strane a to len z dôvodu:

              Pri opakovanom porušovaní ustanovení tejto zmluvy zmluvnými stranami. 

Článok IV.

CENA  -  PLATOBNÉ  PODMIENKY

   

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytované služby, ktoré sú špecifikované v čl. II bod 2.1. tejto
zmluvy za podmienok, ktoré sú dohodnuté v tejto zmluve nasledovne:

       - Cena za vývoz 1 ks 110 l smetnej nádoby                je 0,60 € s DPH
       - Cena za vývoz 1 ks plastového vreca                       je 0,60 € s DPH

4.2. Dodávateľ vystaví faktúru za vyvezený komunálny odpad po každom vývoze. 
  
4.3. Cena  za  poskytnuté  služby  je  stanovená  v súlade  so  zákonom  č.18/1996  Z.  z  v znení  neskorších

predpisov o cenách, ako cena dohodou zmluvných strán.

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade navýšenia  cien pohonných látok, DPH alebo     minimálnej mzdy,
ktoré nastanú po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy budú zmluvné strany rokovať o uzatvorení dodatku
k tejto zmluve, predmetom ktorého bude úprava cien špecifikovaných v tomto článku.

                                                                                                             
                                                                   
                                                               



Článok V.

ZMLUVNÉ POKUTY

5.1. V prípade ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry dodávateľ  má nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 0,5 % z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

        
5.2. Pri nedodržaní termínu odvozu odpadu stanoveného v č. II bode 2.1. tejto zmluvy a to ani v náhradnom

dohodnutom termíne má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej dohodnutej
ceny za každý deň  omeškania.

5.3. Zmluvnú pokutu, ktorá je dohodnutá v č. V bod 5.1.alebo 5. 2. uhradí povinná zmluvná strana do 15 dní
odo dňa doručenia písomnej výzvy na zaplatenie.

Článok VI.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

6.1. Objednávateľ je povinný zhromažďovať odpad v nádobách, ktoré sú špecifikované v č. II bod 2.1. a č. IV
bod 4.1. tejto zmluvy.

6.2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť  aby príchod a odchod zberného vozidla k zbernému  miestu a zo
zberného miesta bol plynulý, nerušený a nevyskytovali  sa žiadne prekážky. Objednávateľ sa zaväzuje
vyvinúť všetko úsilie k tomu aby predmetné zberné miesto sprístupnil, sprejazdnil tak, aby si dodávateľ
mohol plniť povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

6.3. V prípade,  že dôjde k znemožneniu výkonu odvozu komunálneho odpadu vinou objednávateľa a došlo
k náhradnému riešeniu, ktoré si vyžaduje zvýšené náklady, dodávateľ má právo účtovať tieto zvýšené
náklady objednávateľovi.

6.4. Škody  spôsobené  zamestnancami  dodávateľa  na  majetku  objednávateľa  je  objednávateľ  povinný
písomne oznámiť dodávateľovi bezodkladne po ich zistení najneskôr však do piatich pracovných dní odo
dňa zistenia.

6.5. Objednávateľ ja povinný platiť dodávateľovi za poskytnuté služby, ktoré sú špecifikované v č. IV v bode
4.1. a 4.2. tejto zmluvy.

                                       
Článok VII

PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA

7.1. Dodávateľ  je  povinný  poskytovať  služby,  ktoré  sú  špecifikované  v č.  II  bod  2.1.  tejto  zmluvy  riadne
a kvalitne.

7.2. Dodávateľ je povinný vyprázdniť každú nádobu  aj sčasti naplnenú odpadom a vrátiť ju na pôvodné miesto
určenia.

  
7.3. Dodávateľ  je  povinný  odstrániť  prípadné  znečistenie  verejného  priestranstva  -  stanovišťa  nádoby,

spôsobené činnosťou súvisiacou s ich vyprázdňovaním.



7.4. Pri  nedodržaní  stanoveného  termínu  odvozu  odpadu  je  dodávateľ  povinný  tento  odvoz  uskutočniť
v náhradnom termíne, nie však neskôr ako tri pracovné dni po stanovenom termíne.

Článok VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Táto zmluva je vyhotovená  v dvoch rovnopisoch pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
podpísanom rovnopise.

8.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na
webovom sídle objednávateľa.

8.3. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným, alebo neplatným, nemá táto skutočnosť
vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení  tejto zmluvy okrem prípadov ak by tieto ustanovenia
boli vzájomne neoddeliteľné.

               
8.4. Na  práva  a povinnosti  zmluvných  strán  v tejto  zmluve  neupravené  sa  vzťahujú  ustanovenia  zákona

č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v plnom znení, ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných a účinných na území SR . 

8.5. Zmeny a doplnenia k tejto zmluve môžu byť vykonané len so súhlasom obidvoch zmluvných strán formou
písomných a očíslovaných dodatkov.

8.6. Zmluvné  strany  prehlasujú  a vzájomne  ubezpečujú,  že  si  túto  zmluvu  pred  jej  podpísaním prečítali,
súhlasia s jej obsahom, že je pre nich dostatočne zrozumiteľná určitá a zbavená omylu, že vyjadruje ich
pravú  slobodnú  a vážnu  vôľu,  že  nebola  uzavretá  v tiesni  a za  nápadne  jednostranne  nevýhodných
podmienok na dôkaz čoho túto zmluvu podpisujú.

8.7. Touto zmluvou sa ruší „Zmluva o vývoze ostatného odpadu zo dňa 26.01.2011“.

v Kameničanoch  dňa.................                                                      v Novej Dubnici dňa.............

...............................................                                                     ..............................................
Objednávateľ                                                                               Dodávateľ

                                                                                                      


