ZMLUVA
o zbere a zneškodňovaní odpadu podliehajúceho osobitným požiadavkám
z hľadiska prevencie nákazy
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Obec Príbelce
zastúpené: Ing. Tiborom Čiernym, starostom obce
IČO: 00 319 520
DIČ: 2021243224
IBAN: SK12 5600 0000 0014 0754 0003
e-mail: pribelce@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ“)
2. Dodávateľ:
Martin Hromek – MH Marketing, Svätoplukova 24, 821 08 Bratislava
zastúpený: Martinom Hromekom
IČO: 338 25 351
DIČ: 1025098327
IBAN: SK74 0900 0000 0050 4174 4973
e-mail: stevmat8@gmail.com
tel. kontakt: 0905 502 685
(ďalej len „dodávateľ“)
Čl. II.
Preambula
V súlade s odporúčaním Vlády SR obsiahnutým v bode E uznesenia vlády SR č. 30 zo
dňa 17. januára 2021 sa Obec Príbelce bude v rámci svojho územia podieľať na
zabezpečovaní vykonania testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19.
V nadväznosti na uvedené a na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území mesta
vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19,
s cieľom ochrany verejného zdravia, sa Zmluvné strany, objednávateľ na strane jednej a
dodávateľ na strane druhej dohodli na uzatvorení tejto zmluvy, a to za podmienok v nej
uvedených.
Čl. III.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je odber, preprava a nezávadné zneškodňovanie odpadov uvedených
v Katalógu odpadov pod číslami:
18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy.

2.

Dodávateľ zabezpečí zneškodnenie odpadov v súlade so zákonnými predpismi, platnými
v oblasti nakladania s odpadmi – príloha č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z.z. – D10 –
spaľovanie na pevnine v spaľovni nebezpečných odpadov.
Čl. IV.
Čas a miesto plnenia

1.

Miestom plnenia služieb sú odberové miesta, kde bude vykonávané testovanie
obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19. Špecifikácia jednotlivých odberových
miest ako miest plnenia služby vrátene ich lokalizácie bude obsiahnutá v písomnej
objednávke objednávateľa.
2. Dodávateľ sa zaväzuje odvoz odpadu (18 01 03) vykonávať na základe písomných
objednávok (e-mailom) objednávateľa alebo ním poverenej osoby uvedenej v záhlaví
zmluvy na e-mailovú adresu dodávateľa uvedenú v záhlaví zmluvy, v ktorej budú
uvedené kontaktné údaje odberných miest dodávateľa.
3. Dodávateľ je povinný vykonať odvoz odpadu najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia
objednávky objednávateľa.
Čl. V.
Povinnosti zmluvných strán
1.

2.

3.
4.
5.

Objednávateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť dočasné skladovanie produkovaného odpadu oddelene podľa jednotlivých
druhov odpadu uvedených v čl. II tejto zmluvy,
b) baliť, zhromažďovať a manipulovať s odpadmi tak, aby neboli poškodené obaly.
Objednávateľ zodpovedá počas zhromažďovania až do odovzdania nebezpečného odpadu
na likvidáciu za plnenie ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov
a nadväzujúcich právnych predpisov. V prípade, že objednávateľ poruší ustanovenia
zmluvy môže dodávateľ odmietnuť prevzatie odpadu. Ak z toho istého dôvodu odmietne
odpad prevziať spaľovňa, zabezpečí dodávateľ odvoz odpadu na náklady objednávateľa.
Prevzatím odpadu prechádza na dodávateľa vlastnícke právo k prevzatému odpadu a
dodávateľ preberá na seba zodpovednosť za ďalšie nakladanie s odpadom v zmysle
platnej legislatívy.
Prepravu odpadu zabezpečí dodávateľ od objednávateľa v súlade s platnými predpismi
ADR (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí cestnou
dopravou).
Zmluvné strany vyhlasujú, že povinná dokumentácia o nakladaní s nebezpečným
odpadom je tvorená: sprievodným listom nebezpečných odpadov, dokladom o skutočnej
váhe zneškodňovaného nebezpečného odpadu.
Čl. VI.
Cena

1.
2.
3.

Cena za zabezpečenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou a v súlade so zákonom č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zabezpečenie predmetu zmluvy je stanovená vo
výške 10,00 EUR za každý aj začatý kilogram odpadu.
Zmluvné strany sa dohodli, že vyššie uvedené ceny sa budú prehodnocovať v závislosti
od nárastu inflácie resp. úpravy cien súvisiacich s likvidáciou odpadu alebo zmeny miesta
likvidácie.

Čl. VII.
Spôsob úhrady
1.
2.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude platiť za realizáciu predmetu zmluvy na
základe faktúr vystavených dodávateľom v deň odberu odpadu. Splatnosť faktúry je 14
dní od doručenia.
V prípade omeškania úhrady faktúry má dodávateľ nárok na úradu penále vo výške
0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania a ukončenie odberu do vyrovnania
pohľadávok.
VIII.
Doba trvania

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2021 odo dňa nadobudnutia jej
účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur), podľa
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
IX.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so znením § 47a ods. 1 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Zmluvu možno meniť na základe dohody oboch zmluvných strán formou písomného
dodatku.
Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
jeden rovnopis.

Za dodávateľa:

Za objednávateľa:

Vo Veľkom Krtíši, dňa 20.01.2021

V Príbelciach, dňa 20.01.2021

......................................
Martin Hromek – MH Marketing
Martin Hromek

......................................
Ing. Tibor Čierny
starosta obce

