Naša zn.:

Zmluva o dielo
na zber a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Čl. 1.
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
názov:
Obec Podhorie
adresa (sídlo): Podhorie 84, 969 82 Podhorie
IČO:
00 320 935
DIČ:
2021 107 385
bankové spojenie:
VÚB, a. s., pobočka Banská Štiavnica
číslo účtu (IBAN):
SK80 0200 0000 0000 0952 3422
v zastúpení:
Ing. Dana Lóžiová, starostka
kontakt:
0915 817 675, obecnyurad@podhorie.sk, www.podhorie.sk
ďalej len „Objednávateľ“.
1.2 Zhotoviteľ:
názov:
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica,
adresa (sídlo): E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica,
IČO:
00185213,
DIČ:
2021107220,
bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Banská Štiavnica,
číslo účtu (IBAN):
SK06 5600 0000 0014 1547 5002, BIC:KOMASK2X
oprávnené osoby zastupujúce Zhotoviteľa:
- vo veciach zmluvy: Peter Heiler, riaditeľ, ts.riaditel@banskastiavnica.sk
- v technických veciach: Oľga Blahová, 0905/262 058, ts.doprava@banskastiavnica.sk,
ďalej len „Zhotoviteľ“.

Článok 2.
Predmet zmluvy
2.1

2.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dojednaných v tejto Zmluve vykonať pre
Objednávateľa zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov vrátane komunálnych odpadov
z Obce Podhorie zberaných formou veľkokapacitných kontajnerov (VKK).
Objednávateľ sa zaväzuje za uskutočnené služby a výkony uhradiť včas fakturované
finančné čiastky.
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Článok 3.
Miesto plnenia
3.1
3.2

Miestom plnenia predmetu zmluvy o dielo je:
Obec Podhorie - Zberný dvor, Antolská 46, 969 01 Banská Štiavnica
Odpad môže na zberný dvor doniesť aj občan obce. Za prevzatie a zneškodnenie alebo
zhodnotenie takto prineseného odpadu bude Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi
v zmysle bodu 5.1 tejto zmluvy.
Článok 4.
Čas plnenia

4.1

4.2

Odvoz veľkokapacitných kontajnerov (ďalej aj „VKK“) vykonáva Zhotoviteľ vozidlom
ramenný nakladač na základe telefonickej alebo e-mailovej požiadavky Objednávateľa
minimálne 5 pracovných dní vopred.
Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú, t. j. do 31.12.2019.
Článok 5.
Cena diela a platobné podmienky

5.1

Za služby uvedené v bode 2.1 fakturuje Zhotoviteľ Objednávateľovi na základe reálne
vykonaných množstiev použitím nasledovných jednotkových cien:
Položka
závozník
ramenný nakladač - použitie vozidla
ramenný nakladač - PHM

Cena bez DPH
10,15 €/h
18,06 €/h
0,84 €/km

DPH 20 %
2,03 €/h
3,61 €/h
0,17 €/km

Cena s DPH
12,18 €/h
21,67 €/h
1,01 €/km

Ceny za odber a zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov v zmysle bodov 2.1 a 3.2
fakturuje Zhotoviteľ Objednávateľovi podľa aktuálne platného cenníka Zhotoviteľa.
Cenník aktuálny v čase podpisu tejto zmluvy je prílohou tejto zmluvy.
5.2

Zmluvné strany sa dohodli, že ceny za výkon služieb podľa bodov 2.1 a 3.2 tejto zmluvy
bude Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi do 14 dní od realizácie prevzatia odpadu.
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť
Objednávateľovi faktúru na cenu za dielo najneskôr 10 dní pred dňom jej splatnosti. O
počet dní, o ktorý je Zhotoviteľ v omeškaní s doručením faktúry, sa predlžuje jej splatnosť
a Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou.

5.3

Úhradu faktúr je možné uskutočniť prevodným príkazom, zloženkou alebo v hotovosti do
pokladne zhotoviteľa.
Článok 6.
Zmluvné pokuty

6.1

6.2

V prípade nedodržania termínu splatnosti alebo neuhradenia faktúry v plnej výške je
objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej
čiastky a to za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry.
V prípade neuhradenej faktúry za predmet zmluvy zhotoviteľ má právo služby
neuskutočniť až do vyrovnania pohľadávky.
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Článok 7.
Záverečné ustanovenia
7.1

7.2
7.3

7.4
7.5
7.6

7.7

7.8
7.9

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.
Ustanovenia tejto zmluvy môžu byť zmenené len písomnou formou po obojstrannom
súhlase zmluvných strán.
Zmluva môže byť vypovedaná ktoroukoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu.
Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej strane. Výpovedná lehota je dva mesiace a
začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení..
Objednávateľ a zhotoviteľ si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej, uzatvárajú ju dobrovoľne
a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
Zmluva je vyhotovená písomne v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane
jeden originál a zhotoviteľ dostane jeden originál.
Ak najneskôr 2 mesiace pred uplynutím doby trvania žiadna zo zmluvných strán písomne
doporučeným listom neprejaví vôľu ukončiť tento zmluvný vzťah, dôjde k automatickému
predĺženiu doby určite o ďalších 12 mesiacov. Režim automatického predlžovania sa
vzťahuje aj na nasledujúce obdobia.
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.
Touto zmluvou zaniká Zmluva na práce v oblasti separácie komunálneho odpadu č.
0398/07 z z01.06.2007.
Touto zmluvou zaniká Zmluva na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov č. 0224/08
z 01.03.2008 vrátane jej Dodatku č. 1 (0373/09) z 08.04.2009 a jej Dodatku č. 2
(0856/2010) z 06.09.2010.

Príloha Zmluvy: Cenník prevzatia odpadov od 01.05.2019
Za Objednávateľa:
V ..Podhorí., dňa:

Za Zhotoviteľa:
15.05. 2019

............................................................
Ing. Dana Lóžiová, starostka

V Banskej Štiavnici, 06.05.2019

............................................................
Peter Heiler, riaditeľ

Za správnosť zodpovedá: JUDr. Gejza Volf ....................................

