číslo zmluvy: 2/POH-a/2016

ZMLUVA
o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
uzavretá podľa § 409 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Článok I
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:

Obec Gerlachov
Mgr. Ján Hroboň, starosta obce
Hlavná 110/7, 059 42 Gerlachov
00326151
Prima banka Slovensko, a.s.
BIC – SWIFT kód: KOMASK2X
IBAN: SK15 5600 0000 0085 0023 0001

(ďalej len „objednávateľ“)
2. Poskytovateľ:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Zapísaný:

Brantner Poprad, s. r. o.
Ing. Ondrej Korenko, konateľ spoločnosti
Ing. Rastislav Skokan, prokurista spoločnosti
Nová 76, 058 01 Poprad
36444618
2020016988
SK2020016988
Tatra banka, a.s., pobočka Poprad
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX
IBAN: SK2711000000002620844764
v Obchodnom registri OS Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 10137/P

(ďalej len „poskytovateľ“)
(poskytovateľ a objednávateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)
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Článok II
Preambula
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného
obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok III
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu,
drobného stavebného odpadu, objemného odpadu a vytriedených zložiek komunálneho
odpadu za účelom zhodnotenia, prípadne zneškodnenia na riadenej skládke
komunálnych odpadov v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Zber odpadu
bude realizovaný od všetkých fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie na území obce Gerlachov.
2. Požadovaný rozsah služieb v členení:
a) Zmesový komunálny odpad:
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu bude realizovaný prostredníctvom
110 l, 120 l a 1100 l zberných nádob 1 x týždenne. Priemerný počet nádob na 1 vývoz:
200 ks 110 a 120 l, 7 ks 1100 l nádob. Zberné nádoby sú vo vlastníctve obce.
b) Objemný odpad:
Vývoz objemného odpadu bude realizovaný 2 x ročne – na jar a na jeseň,
prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, ktoré dodá poskytovateľ podľa
potreby.
c) Drobný stavebný odpad:
Občania budú odovzdávať drobný stavebný odpad do stále pristaveného
veľkoobjemového kontajnera, ktorý dodá poskytovateľ. Vývoz kontajnera bude
realizovaný podľa potreby.
d) Biologický odpad:
Za účelom zhodnotenia biologického odpadu občania využívajú vlastné
kompostoviská, resp. na základe dohody s PD Tatran Gerlachov, skládku biologického
odpadu družstva. Vývoz odpadu bude objednaný iba v prípade potreby nad rámec
tejto zmluvy a poskytovateľ zabezpečí jeho vývoz a zhodnotenie.
e) Nebezpečný odpad a elektoroodpad:
Zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov s obsahom škodlivín, vrátane
elektroodpadu z domácností bude na území obce realizovaný 2 x ročne – na jar a na
jeseň. Na zber nebezpečných odpadov s obsahom škodlivín (rozpúšťadlá, oleje, filtre,
obaly od farieb a pod.) pristaví poskytovateľ tzv. Ekosklad tzv. Ekoskladu po dobu
najmenej 3 dni v rámci jedného zberu. Zber elektooopadu bude realizovaný v deň
zberu zo zberného miesta alebo od domácností.
f) Zber triedených zložiek komunálneho odpadu:
Na území obce je realizovaný zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov zbieraných spolu s obalmi (plasty, papier, sklo, kovy, viacvrstvové
kombinované materiály (VKM)) prostredníctvom farebne odlíšených 1100 l
kontajnerov a plastových vriec z domácností. Vo vlastníctve obce je 7 ks kontajnerov.
Poskytovateľ doplní doplnenie 8 ks (2 ks na papier, 3 ks na plasty, 3 ks na sklo). Zber
odpadov z kontajnerov je potrebné zabezpečiť 1 x za dva týždne, prípadne podľa
potreby, frekvencia zberu vriec je 1 x za 4 týždne. Vrecia budú dodávané pri zbere na
výmenu. Predpokladaný počet vriec na jeden zber je max. 210 ks. V súčasnosti má
obec uzatvorenú Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení systému združeného
2

nakladania s odpadmi z obalov s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV)
RECYKLOGROUP, a.s. v zmysle § 59, ods. 2 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Poskytovateľ je povinný mať uzatvorenú Zmluvu s OZV v súlade s § 81, ods. 23 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Financovanie a zabezpečovanie vykonávania triedeného
zberu pre papier, plasty, kovy a sklo bude zabezpečené v súlade so zákonom č.
79/2015 Z. z. o odpadoch, prostredníctvom OZV.
Článok IV
Doba trvania zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.8.2017.
2. Zmluvu možno ukončiť:
a) dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou objednávateľa pri závažnom porušení dohodnutých zmluvných
podmienok poskytovateľom, pričom za závažné porušenie zo strany poskytovateľa
sa rozumie neplnenie dohodnutého predmetu Zmluvy uvedeného v čl. III Zmluvy
v požadovanom rozsahu 2x za sebou. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení písomnej
výpovede druhej zmluvnej strane,
c) výpoveďou poskytovateľa pri závažnom porušení dohodnutých zmluvných
podmienok objednávateľom, pričom za závažné porušenie zo strany objednávateľa
sa rozumie neuhradenie fakturovanej čiastky v lehote splatnosti 2x za sebou.
Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca, nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
Článok V
Cena a spôsob platby
1. Zmluvná cena za vykonanie predmetu zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č.
18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli na cene za plnenie predmetu zmluvy, ktorá je uvedená
v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Cenu zaplatí objednávateľ na základe predloženej faktúry mesačne za služby poskytnuté
poskytovateľom v predchádzajúcom mesiaci.
4. Podkladom pre úhradu faktúr bude písomný prehľad o množstve vývozov, resp. počet
vyvezených zberných nádob 110l, 1100l a VOK, potvrdený za objednávateľa aj za
poskytovateľa.
5. Súčasťou prehľadu bude aj informácia o množstve a druhu vyvezeného a uloženého
odpadu v predchádzajúcom mesiaci.
6. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať
a spĺňať náležitosti účtovného a daňového dokladu.
7. Na vykonanie služby objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
Článok VI
Ďalšie zmluvné dojednania
1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečovať bezporuchový zber a prepravu podľa článku III tejto zmluvy,
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b) zabezpečovať vývozy mimo dohodnutého harmonogramu počas sviatkov a pod.
V takom prípade objednávateľ vystaví poskytovateľovi na vývoz samostatnú
objednávku,
c) v prípade poruchy zvozových mechanizmov bezodkladne zabezpečiť náhradu na
zabezpečenie plynulosti vývozu,
d) pri vývoze odpadov zabezpečovať priebežné čistenie stanovíšť zberných nádob.
2. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) určiť také stanovištia zberných nádob, ktoré zodpovedajú podmienkam pre prístup
techniky na prepravu odpadov a zodpovedajú predpisom o ochrane životného
prostredia a nenarušujú estetický vzhľad okolia,
b) včas nahlásiť každú zmenu, ktorá môže narušiť alebo ovplyvniť plán prepravy
odpadov.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno
vyhotovenie.
3. Táto Zmluva môže byť doplnená alebo zmenená iba formou písomného, číslovaného
dodatku za podmienky obojstranného súhlasu zmluvných strán a podpísaná oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Poskytovateľ prehlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním svojich osobných údajov.
5. Poskytovateľ súhlasí so zverejnením zmluvy v súlade so zák. č. 546/2010 Z. z. (ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
6. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň
po zverejnení zmluvy na internetovej stránke objednávateľa.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu si pred jej podpisom riadne prečítali, že s jej
obsahom súhlasia a že bola uzavretá po vzájomnom prejednaní, podľa ich slobodnej
a pravej vôle, že táto Zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Gerlachove, dňa 30.11.2016

v. r.
––––––––––––––––––––––––––––––
Objednávateľ

V Poprade, dňa 30.11.2016

v. r.
––––––––––––––––––––––––––––––
Poskytovateľ
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Príloha č. 1 k Zmluve č. 2/POH-a/2016:

POPIS

Zmesový
komunálny odpad

Objemný odpad
Drobný stavebný
odpad

110 l, 120 l nádoba
1100 l kontajner
zneškodnenie
poplatok
vývoz
zneškodnenie
poplatok
vývoz
zneškodnenie
poplatok
elektroodpad

Nebezpečný odpad
a elektroodpad
EKOsklad
Triedený zber KO
- vrecia

Triedený zber KO
-1100 l kontajnery

plasty+kovové
obaly+VKM
sklo
papier
plasty+kovové
obaly+VKM
sklo
papier

MJ

CENA

Cena za
počet MJ
MJ (EUR
za rok
bez DPH)

Cena za
rok
(EUR bez
DPH)

Cena za
predmet
zákazky
(EUR s DPH/9
mesiacov)

ks
ks
t
t
vývoz
t
t
vývoz
t
t
zber

10400
364
180
180
6
11
11
2
2
2
2

0,85
4,00
22,40
4,98
50,00
22,40
4,98
50,00
9,00
0,33
50,00

8 840,00
1 456,00
4 032,00
896,40
300,00
246,40
54,78
100,00
18,00
0,66
100,00

7 956,00
1 310,40
3 628,80
672,30
270,00
221,76
41,09
90,00
16,20
0,50
60,00

odvoz
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50,00

100,00

60,00

zber

13

x

x

x

zber
zber

13
13

x
x

x
x

x
x

zber

26

x

x

x

zber
zber

26
26

x
x

x
x

x
x

14 327,04

Cena SPOLU za predmet zákazky (EUR s DPH/9 mesiacov)

V Gerlachove, dňa 30.11.2016

v. r.

––––––––––––––––––––––––––––––
Objednávateľ

V Poprade, dňa 30.11.2016

v. r.

––––––––––––––––––––––––––––––
Poskytovateľ
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