Naša značka:0144/2016

Zmluva o dielo
na práce v oblasti separácie komunálneho odpadu
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi:

Objednávateľ:
sídlo:
v zastúpení:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:

Obec Beluj
Obecný úrad Beluj 43
969 01 Banská Štiavnica
Bc. Monika Zlesíková, starostka obce
Prima banka Slovensko, a. s.
SK63 5600 0000 0014 0934 6001
00 320 536
nie je platca DPH

( ďalej len „objednávateľ“ )
a
Zhotoviteľ:
sídlo:
v zastúpení:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
E. M. Šoltésovej 1
969 01 Banská Štiavnica
Peter Heiler, riaditeľ podniku
PRIMA banka Slovensko, a. s.
SK06 5600 0000 0014 1547 5002
00 185 213
SK 2021107220

( ďalej len „zhotoviteľ“ )
Článok I.
Predmet zmluvy
1./ Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať nasledovnú činnosť:
a. kooperácia a koordinácia činnosti pri riešení odpadového hospodárstva pre
objednávateľa,
b. technická pomoc pri vypracovaní projektov v odpadovom hospodárstve pre
objednávateľa za účelom získania dotačných príspevkov,
c. separovaný zber, legislatíva a iné činnosti v oblasti odpadového hospodárstva,
a to aj technickými prostriedkami, získanými z projektov vypracovaných
zhotoviteľom pre objednávateľa v zmysle tejto zmluvy v rozsahu:

Separovaná zložka
Plasty
Železo a kovy
Sklo
Papier
Textil - spolu so
zberom železa
Nebezpečné odpady,
vrátane zberu
elektroodpadu
a malých batérií zo
škôl

Interval zvozu
1x/mesiac
2x/rok
1x/mesiac
1x/mesiac

Zberné miesto
Zberné miesto
Zberné miesto
Zberné miesto
Zberné miesto

Počet úkonov za rok
12
2
12
12

2x/rok

Zberné miesto

2

2x/rok

Zberné miesto

2

Legislatívna činnosť:
Evidenčné listy odpadov
Hlásenie o nakladaní
s odpadom, vrátane
vypracovania POH
samosprávy
Žiadosť o príspevok
z Recyklačného fondu

1x/mesačne

12

1x/rok

1

2x/rok

2

Celkom všetky úkony za kalendárny rok

57 úkonov

2./ súčasťou separovaného zberu podľa vyššie uvedenej tabuľky je aj:
a. dodávka vriec na separovaný zber plastov a textilu v počte kusov
rovnakom, ako boli odobraté pri poslednom zvoze odpadov (kus za kus).
b. Propagačný leták do základných škôl a na samosprávny úrad.
c. Rozdelenie odpadov podľa katalógových čísel pred ich spracovaním
(zhodnotením).
3./ Objednávateľ sa zaväzuje dať do správy zhotoviteľovi (pre akúkoľvek činnosť
spojenú s odpadovým hospodárstvom) technické prostriedky, získané z projektov
vypracovaných zhotoviteľom, na celú dobu platnosti tejto zmluvy, a to od doby
ich pripísania do majetku objednávateľa.

Článok III.
Čas plnenia
1./ Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú, t. j. do 30.06.2016.

Článok IV.
Cena diela a platobné podmienky
1./ Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená ako cena dohodou v zmysle
Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
2./ Spôsob výpočtu ceny za 1 úkon:
 poplatok za občana za kalendárny rok
0,798 EUR
 počet úkonov realizovaných za rok
57 úkonov
-

t. j. 1 úkon

0,014 EUR/občan

3./ V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu tejto zmluvy.
4./ Zhotoviteľovi vzniká právo fakturovať cenu podľa Čl. IV tejto zmluvy až po ukončení
príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý majú byť práce fakturované.
5./ K cene bodu 2./ bude účtovaná príslušná DPH.
6./ Ceny budú účtované zmluvným stranám faktúrami na základe skutočne vykonaných
a odsúhlasených prác podľa tejto zmluvy. Splatnosť faktúr je 14 dní.
7./ Ak objednávateľ neuhradí faktúru do 30 dní po jej vystavení, súhlasí s tým, že
zhotoviteľ až do zaplatenia zmeškanej platby bude vykonávať separovaný zber
v obmedzenom rozsahu, a to plasty, železo a kovy, sklo a papier. Objednávateľ s tým
súhlasí bez výhrad.

Článok V.
Dohodnuté spolupôsobenie
1./ Za prípadné škody na životnom prostredí a tým aj za následné pokuty, ktoré priamo
zavinil ručí zhotoviteľ.
2./ Ak budú v separovaných zložkách zistené počas zberu cudzorodé prímesi, ktoré
ohrozujú pracovné alebo životné prostredie, resp. ktoré nepatria do separovaných
zložiek, tieto nebudú odvezené od pôvodcu a za ich zneškodnenie zodpovedá
objednávateľ. Táto skutočnosť bude v prípade zistenia ihneď vyznačená v doklade,
ktorý šofér odovzdá po zvoze.
Článok VI.
Osobitné dojednania
1./ Zmluvné strany zodpovedajú za škody, ktoré vzniknú jednostranným zrušením alebo
odstúpením od tejto zmluvy pred ukončením zmluvného vzťahu.
2./ V odpade z elektrických a elektronických zariadení sa nesmú nachádzať znečisťujúce
prímesi na báze chlórovaných olejov s obsahom PCB, PCT, rádioaktívnych
materiálov, infekčných látok, výbušnín a tlakové nádoby pod tlakom (okrem PC a TV
monitorov).

3./ Zhotoviteľ vydá objednávateľovi polročne potvrdenie o separovanom zbere. Toto
potvrdenie bude slúžiť obci na nárokovateľnosť príspevku z Recyklačného fondu
v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch.
4./ Objednávateľ zabezpečí zverejnenie zberu vhodným spôsobom (v miestnom rozhlase,
resp. inak) a jedného pracovníka pre koordináciu zberu.
5./ Zhotoviteľ zašle každoročne kalendár zvozu na celý rok podľa jednotlivých
separovaných zložiek. V prípade urgentnej potreby vývozu odpadu objednávateľ
dohodne so zhotoviteľom vhodný termín.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1/ Vzťahy zmluvných strán, ktoré nerieši táto zmluva o dielo sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z- z. v znení
neskorších predpisov o zmene doplnení niektorých zákonov a inými právnymi
normami platnými v Slovenskej republike.
2/ Ustanovenia tejto zmluvy môžu byť zmenené len písomnou formou po obojstrannom
súhlase zmluvných strán.
3/ Zmluva môže byť vypovedaná jednou zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je dva
mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení.
Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej strane.
4/ Objednávateľ a zhotoviteľ si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej, uzatvárajú ju
dobrovoľne a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
5/ Zmluva je vyhotovená písomne v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ
dostane jeden originál a zhotoviteľ dostane jeden originál.
6/ Zmluva zaniká uplynutím doby určitej, t. j. 30.06.2016.
7/ Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke
povinnej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe informácií v znení neskorších predpisov.
V Banskej Štiavnici dňa: 22.02.2016

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

........................................................
Technické služby, m. p. Banská Štiavnica
Peter Heiler v. r.
riaditeľ

................................................
Obec Beluj
Bc. Monika Zlesíková v. r.
starostka obce

