ZMLUVA č. : 66500034
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Čl.I
Zmluvné strany
1.
Obchodný názov Obec Kojatice
Sídlo Kojatice 200, 082 32 Svinia
Korešpondenčná adresa Kojatice 200, 082 32 Svinia
Osoby oprávnené k zastupovaniu
Osoba zodpovedná za veci
technického charakteru
Telefón, Fax
Mobil
Email
IČO
DIČ
Zapísaná v registri neziskových
organizácií
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
(ďalej len „Objednávateľ“)

Anton Aštary
Anton Aštary
051/ 74 99 520
+421 905 896 488
obec@kojatice.sk
00327263
2020543184
Všeobecná úverová banka, a.s.
17823572 / 0200
SK77 0200 0000 0000 1782 3572

2.
Obchodný názov
Sídlo
Korešpondenčná adresa
konajúci
Osoby oprávnené k zastupovaniu
Osoba zodpovedná za veci
technického charakteru
Telefón, Fax
Mobil
Email
IČO
IČ DPH
DIČ
Zapísaná v obchodnom registri
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc. – konateľ spoločnosti
Ing . Ľubomír Michniewicz
037/ 77 23 050
0911 / 270 141
presov@envigeos.sk
31434347
SK2020405893
2020405893
Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3307/N
Sberbank Slovensko, a.s.
4220114606/ 3100
SK90 3100 0000 0042 2011 4606
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Čl. II
Predmet zmluvy
1. ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve
odoberie a následne zabezpečí zhodnotenie odpadu vznikajúceho v prevádzke
Objednávateľa: Obec Kojatice – Školská jedáleň pri materskej škole, Kojatice 199
v súlade s platnou legislatívou, špecifikovaného v Čl. III. tejto zmluvy (ďalej len „odpad“)
a to po celú dobu trvania platnosti tejto zmluvy,
2.

Objednávateľ odovzdá odpad Zhotoviteľovi v mieste zhromažďovania odpadu, t.j.
v určenom mieste v prevádzke Objednávateľa na základe preberacieho protokolu (Zberný
list). Od momentu odovzdania odpadu podľa predchádzajúcej vety sa Zhotoviteľ stáva
držiteľom odpadu podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -konkrétne zákon 343/2012 Z.z. (ďalej
len „zákon o odpadoch“) a zodpovedá za jeho zhodnotenie,

3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje o zhodnotení odpadu vystaviť pre Objednávateľa potvrdenie
podľa platných právnych predpisov, ktorým bude dokladované množstvo a zhodnotenie
odpadu predpísaným spôsobom zabezpečeným oprávnenou osobou, ktorá disponuje
všetkými potrebnými súhlasmi a povoleniami na zabezpečenie predmetnej činnosti,

4.

Zhotoviteľ vykonáva činnosť uvedenú v tejto zmluve v súlade s ustanoveniami zákona č.
39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych
produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu,

5.

Zhotoviteľ je na základe rozhodnutí (ich kópie sú súčasťou prílohy č.1):
- Obvodného úradu životného prostredia v Nitre č.j.:A/2010/01619-02-F32 zo dňa
14.05.2013 pod reg. č.: 49/2010;
- Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitre č.j.:447/2013 zo dňa
10.5.2013,
- Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v Bratislave č.k. 2013/1722-264 zo
dňa 17.5.2013 pod úradným číslom STOD-NR28-SK,
oprávnený vykonávať predmetnú činnosť
Čl. III
Ďalšie dojednania

1.

Objednávateľ sa zaväzuje, že odpady budú v jeho prevádzke zatriedené v súlade
s príslušnými právnymi predpismi a to:
a. V označenej plastovej nádobe bude uskladnený odpad 20 01 08 biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - vedľajšie živočíšne produkty (VŽP)
neurčené na ľudskú spotrebu,
b. V plastových fľašiach do objemu 5 L bude uskladnený odpad 20 01 25 jedlé oleje
a tuky,
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2. Na uskladňovanie odpadu 20 01 08 (VŽP) bude Objednávateľ používať nádobu určenú na
takýto druh odpadu o objeme 60 L, ktorú mu poskytne Zhotoviteľ,
3. V prípade, že odpady popísané v bode 1 tohto článku budú pomiešané s iným druhom
materiálu prípadne kontaminované inými odpadmi, nádoby s týmto materiálom nebudú
Zhotoviteľom odobraté a tento má právo Objednávateľovi vyúčtovať sankciu vo výške
30,00 €,
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odoberať odpad na základe telefonickej objednávky.
5.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti
podľa bodu 3. tohto článku, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 20 eur za každý aj začatý deň omeškania,
Čl. IV
Platobné podmienky

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Odpad 20 01 25 – jedlé oleje a tuky, Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi za
výkup tohto odpadu dohodnutú odplatu vo výške: 0,10 €/kg, pričom podkladom pre
fakturáciu bude zoznam a množstvo odpadov zaslané Objednávateľovi Zhotoviteľom do
10 dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy boli realizované vývozy,
Objednávateľovi vznikne nárok na zaplatenie dohodnutej odplaty odovzdaním odpadu
uvedeného v bode 1. tohto článku dopravcovi – Zhotoviteľovi,
Zhotoviteľ zaplatí dohodnutú odplatu za dodaný odpad podľa bodu 1 tohto článku na
základe faktúry Objednávateľa; faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia
Zhotoviteľovi,
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za odber a zabezpečenie zhodnotenia
odpadu 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - vedľajšie
živočíšne produkty (VŽP) neurčené na ľudskú spotrebu a to sumu 15,50 € za odber
(výmenu) jednej nádoby obsahujúcej VŽP,
Zhotoviteľovi vznikne nárok na zaplatenie dohodnutej odplaty odovzdaním odpadu
uvedeného v bode 4. tohto článku Objednávateľom,
Zhotoviteľ bude Objednávateľovi účtovať cenu za prenájom nádoby (viď. Čl. III bod2)
vo výške 4,00 €/ks/mesiac. Za poškodenie uvedenej nádoby Objednávateľom mu bude
účtovaná sankcia vo výške 25,00 €/ks,
Objednávateľ zaplatí dohodnutú odplatu za odber a zabezpečenie zhodnotenia odpadu
uvedeného v bode 4 tohto článku, faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia
Objednávateľovi,
Zmluvné strany sú oprávnené vystaviť faktúru raz za mesiac v nadväznosti na
uskutočnené odbery odpadu. Vážne lístky budú prílohou faktúry, pričom prílohou faktúry
Zhotoviteľa bude aj potvrdenie o zhodnotení odpadu,
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Zhotoviteľa alebo Objednávateľa so
zaplatením dohodnutej odplaty, má druhá strana nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
Čl. V
Doručovanie písomností

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so
zmluvou sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania
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2.

prostredníctvom faxu, elektronickej pošty, pošty, kuriérom, alebo osobne. Všetky
kontaktné údaje týkajúce sa doručovania písomností sú uvedené v Čl. I body 1 a 2,
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že písomnosti týkajúce sa zániku alebo zmeny
zmluvy musia byť doručované výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom
alebo osobne,
Čl. VI
Trvanie zmluvy

1.
2.

3.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú,
Túto zmluvu može vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu
alebo bez udania dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac. Výpoveď musí mať
písomnú formu a musí byť doručená druhej strane, inak je neplatná. Výpovedná doba
začne plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane a uplynie posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca,
Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na odplatu (jej pomernú časť)
za odber odpadu ku dňu skončenia tejto zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý
nárok Objednávateľa na odplatu (jej pomernú časť) za výkup jedlých olejov a tukov,
Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych
predpisov najmä Obchodným zákonníkom,
Všetky ceny uvedené v tejto zmluve sú bez platnej DPH,
Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné
alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a ani účinnosť
ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, prípadne neúčinných ustanovení a na
vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo
najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy
zmluvné strany túto otázku brali do úvahy,
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami,
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

4.
5.
6.

V Kojatice, dňa............................

V Lužiankach, dňa...........................

.................................................
Za objednávateľa
Anton Aštary
starosta obce

.........................................................
Za zhotoviteľa
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
konateľ spoločnosti
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Príloha č. 1
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