ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
Č.2017/007

uzavretá
v zmysle § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

medzi

OBJEDNÁVATEĽOM:
obchodné meno:
adresa sídla:
IČO:
DIČ:
konajúci:

Obec Nižný Klátov
Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov
00324507
2021244896
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová – starostka obce

a
DODÁVATEĽOM:
obchodné meno:
adresa sídla:
IČO:
IČ DPH:
zápis v OR:
konajúci:
bankové spojenie:
IBAN:

BVL Plumbs.r.o
Podnikateľská 8, 040 17 Košice-Barca
47 250 011
2023865558
SK2023865558
OS Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 33063/V
Ing. Ján Leško- konateľ
Tatra banka, a.s.
SK26 1110 0000 0029 2990 8607
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Článok I
Predmet zmluvy
1) Dodávateľ sa touto zmluvou a za podmienok v nej dohodnutých zaväzuje poskytovať
objednávateľovi dohodnuté služby v odpadovom hospodárstve v súlade so zákonom
o odpadoch č.79/2015.
Článok II
Zmluvné odpady
1) Zmluvnými odpadmi sa na účely tejto zmluvy rozumejú:
Kód
odpadu:
20 01 33

Kategória:

N
20 01 34

O

Názov odpadu:

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02,
alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

Článok III
Základné služby odpadového hospodárstva
1) Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi nasledujúce základné služby
v odpadovom hospodárstve:
a) odber zmluvných odpadov,
b) preprava zmluvných odpadov,
c) zneškodňovanie / zhodnocovanie zmluvných odpadov.
2) Odber zmluvných odpadov:
a) Dodávateľ bude odoberať zmluvné odpady na nasledujúcom odbernom mieste: Obec
Baška
b) Na žiadosť objednávateľa mu dodávateľ bezodplatne prenajme zberné nádoby za
účelom zhromažďovania zmluvných odpadov. Objednávateľ je povinný chrániť
prenajaté zberné nádoby pred zničením, poškodením, stratou a odcudzením
a vykonať za daným účelom potrebné opatrenia na ich ochranu.
c) Objednávateľ nemá voči dodávateľovi právo na zaplatenie kúpnej ceny, náhrady,
protihodnoty ani iného obdobného plnenia za zmluvné odpady, ktoré dodávateľ
odoberie na základe tejto zmluvy. Okamihom prevzatia zmluvných odpadov sa
dodávateľ bez ďalšieho stáva ich vlastníkom.
3) Preprava zmluvných odpadov:
a) Dodávateľ bude na vlastné nebezpečenstvo vykonávať alebo zabezpečovať prepravu
odobratých zmluvných odpadov z odberného miesta podľa odseku 2 písm. a), a to
prípadne aj prostredníctvom svojho zmluvného dopravcu. Objednávateľ poskytne
dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri nakladaní zmluvných odpadov.
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b) Váženie zmluvných odpadov vykoná alebo zabezpečí vždy dodávateľ.
4) Zneškodňovanie / zhodnocovanie zmluvných odpadov:
a) Dodávateľ bude vykonávať alebo zabezpečovať zneškodňovanie / zhodnocovanie
odobratých zmluvných odpadov, a to prípadne aj prostredníctvom svojho zmluvného
partnera; je pritom povinný postupovať v súlade s požiadavkami ustanovenými
všeobecne záväznými právnymi predpismi o odpadoch.
b) Čas, miesto i spôsob zneškodnenia / zhodnotenia odobratých zmluvných odpadov sú
na voľnom uvážení dodávateľa, vždy však v súlade s požiadavkami ustanovenými
všeobecne záväznými právnymi predpismi o odpadoch. Pri zneškodňovaní /
zhodnocovaní zmluvných odpadov nie je dodávateľ viazaný pokynmi objednávateľa.
c) Okamihom zhodnotenia odobratých zmluvných odpadov sa dodávateľ bez ďalšieho
stáva vlastníkom látok, materiálov a iných vecí, ktoré vzniknú v dôsledku takého
zhodnotenia, a je oprávnený s nimi voľne nakladať podľa vlastného, ničím
neobmedzeného uváženia. Z uvedeného dôvodu objednávateľ nemá a ani nebude
uplatňovať voči dodávateľovi právo na žiadnu náhradu, protihodnotu ani iné obdobné
plnenie.
Článok IV
Ďalšie podmienky poskytovania základných služieb odpadového hospodárstva
1) Ďalšie podrobnosti o poskytovaní základných služieb v odpadovom hospodárstve, ktoré
sú uvedené v článku III, najmä výšku odplaty za ich poskytovanie a lehoty (prípadne
časový harmonogram) ich poskytovania, upravia zmluvné strany písomnou prílohou k
tejto zmluve.
Článok V
Odplata za poskytovanie základných služieb odpadového hospodárstva
1) Dodávateľ má nárok na zaplatenie odplaty za poskytovanie základných služieb
v odpadovom hospodárstve vo výške určenej písomnou prílohou k tejto zmluve.
2) Nárok dodávateľa podľa predošlého odseku vzniká dňom odberu zmluvných odpadov;
rovnakým dňom vzniká aj nárok dodávateľa na zaplatenie nájomného za prípadný
prenájom zberných nádob objednávateľovi.
Článok VI
Trvanie a zánik zmluvy
1) Táto zmluva sa dojednáva na dobu neurčitú.
2) Dodávateľ je pred uplynutím dohodnutej doby trvania tejto zmluvy oprávnený vypovedať
túto zmluvu s okamžitou účinnosťou, ak objednávateľovi písomne navrhne uzavretie
dohody o zmene výšky dohodnutej odplaty za poskytovanie základných služieb
v odpadovom hospodárstve a objednávateľ odmietne prijať návrh takej dohody alebo ho
neprijme v lehote určenej dodávateľom. Zmluva v takom prípade zaniká uplynutím dňa
doručenia výpovede objednávateľovi.
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Článok VII
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú všeobecné zmluvné podmienky poskytovania
služieb v odpadovom hospodárstve; objednávateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že
prevzal písomné vyhotovenie všeobecných zmluvných podmienok poskytovania služieb
v odpadovom hospodárstve, dôkladne sa oboznámil s ich znením a súhlasí s nimi.
2) Všetky dodatky, prílohy a dohody medzi zmluvnými stranami, ktoré sa týkajú tejto zmluvy
alebo s ňou súvisia, tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
3) Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára.
4) Ak táto zmluva neurčuje inak, je možné ju zmeniť a zrušiť iba písomnou dohodou oboch
zmluvných strán.
5) Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednej pre každú zmluvnú stranu.
Objednávateľ
Obec Nižný Klátov

Dodávateľ
BVL Plumbs.r.o

......................................................................
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová

.....................................................................
Ing. Ján Leško

starostka obce

......................................................................
Nižný Klátov, 29.3.2017

konateľ

......................................................................
Košice, 29.3.2017
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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
Č. 2017/00
PRÍLOHA – CENNÍK A ĎALŠIE PODMIENKY
Článok I
1) Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej výške jednotkových odplát za poskytovanie
základných služieb odpadového hospodárstva:

Tab. č. 1: Odplaty za výkup DS
Por.č

Kód
odpadu

Názov odpadu

1.

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,
16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené
batérie a akumulátory obsahujúce tieto
batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v
20 01 33

2.

20 01 34

Kat.

Cena za
výkup €/t

N

*

O

*

*cena za výkup odpadu bude stanovená pred vývozom DS podľa aktuálnych cien na trhu
a po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán
2) Všetky vyššie uvedené sumy odplát sú bez dane z pridanej hodnoty. K sume odplaty sa
vždy pripočíta daň z pridanej hodnoty podľa v rozhodnom čase platných a účinných
všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok II
1) Dodávateľ poskytne základné služby odpadového hospodárstva na základe objednávky
zo strany objednávateľa. Objednávka môže byť písomná, e-mailová alebo telefonická, vo
všetkých prípadoch však za predpokladu, že riadne dôjde dodávateľovi.
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2) Dodávateľ poskytne základné služby odpadového hospodárstva v lehote určenej
dohodou zmluvných strán. Dohoda o takej lehote sa môže uzavrieť aj v inej ako písomnej
forme. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na lehote na poskytnutie základných služieb
odpadového hospodárstva bez zbytočného odkladu po tom, čo dodávateľovi dôjde
objednávka podľa odseku 1, dodávateľ je povinný poskytnúť ich v lehote 5 pracovných
dní po obdŕžaní objednávky.
Objednávateľ
Obec Nižný Klátov

Dodávateľ
BVL Plumbs.r.o

......................................................................
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová

.....................................................................
Ing. Ján Leško

starostka obce

......................................................................
Nižný Klátov, 29.3.2017

konateľ

......................................................................
Košice, 29.3.2017
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