
ZMLUVA
o zbere, preprave, dotrieďovaní a odovzdaní odpadu na zhodnotenie

Č. dodávateľa: 1 151/SZ!2021

Č. odberatel‘a: OST/399/2021/BVS
uzatvorená v zmysle ust. 269 ods. 2 s primeraným použitím ust. 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok (ďalej len „zmluva“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Dodávateľ

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zap ísaný:
Ban kové spojenie:
Kon aj úci:
Zodpovedný pracovník:
tel. spojenie e-mail
(ďalej len dodávateľ‘)

2. Odberatel‘:
Obchodné meno:
Sídlo:
Statutárny orgán:

IČO:
DIČ:
iČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT kód:
Zápis:

(ďalej len „odberatel“)

Technické služby Senica, a.s.
Zelezničná 465, 90501 Senica
36 228 443
SK20201 87697
Obchod, reg.: OS Trnava, oddiel: Sa, vložka Č. 10400/T
č.ú.: 9200870001/5600 PRIMÁ banka Slovensko, a,s, Ing.
Ing. Peter Turza, riaditeľ, na základe plnej moci
Ing. Marián Fojtlín, vedúci divízie komunálnych prác
034/6513101, 034/6513102, 034/6512487 - fax

Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Ing. Peter Olajoš, predseda predstavenstva, generálny riaditel‘
Ing. Emerich Sinka, Člen predstavenstva, finanČný riaditel
35 850 370
2020263432
SK2020263432
Všeobecná úverová banka, a.s.
SKO7 0200 0000 0000 0100 4062
SUBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka Č. 3080/B

I. Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok zberu, prepravy, dotriedovania a odovzdania na
zhodnotenie odpadov, uvedených nižšie:

• papier
• plasty,
• sklo,
• kovové obaly a
• bioodpad
(‚dalej aj len „služby)
1 .2 Na účely tejto zmluvy sa rozumie

a) zberom pravidelne organizovaný zber z vriec alebo kontajnerov, umiestnených na
stojiskách pred sídlom alebo prevádzkou odberatel‘a špeciálnymi vozidlami
dodávatel‘a, spočívajúci vo

1/ vyprázdnení nádoby alebo naložení vriec,
2/ odvoze do Zberného dvoru prevádzkovaného dodávatelom,
3/ dotriedovaní a odovzdaní odpadu na zhodnotenie tretím subjektom,
4/ vydaní dokladu o zhodnotení odpadu odberateľovi.

b) stojiskom sa pre účely tejto zmluvy rozumie spevnená vodorovná plocha s
bezbariérovým prechodom na miestnu komunikáciu primeraných rozmerov na
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ĺ

uloženie a manipuláciu s jednou alebo viacerými nádobami požadovanej veíkosti,
c) zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie

odpadu za účelom nahradit mé materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom
hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie,

II. Podmenky zberu odpadov

2.1 Na základe dohody zmluvných strán sa dodávateľ zavázuje k zberu, preprave, dotrieďovaní a
odovzdaní odpadu na zhodnotenie v nasledujúcom rozsahu:

Podrobný rozpis stojísk a nádob:

Stanovisko Položka

Železničná SZ 240 I PP P
BVS COV - Zelezničná 361
Železničná SZ240l PLP.
BVS COV - Železničná 361 ‘

Železničná SZ24OI
BVS COV - Zelezničná 361

Hviezdoslavova SZ 240 I
BVS Hviezdoslavova 476/20
Hviezdoslavova SZ 240 í_n r1(

BVS - Hviezdoslavova 476120

2.2 Periodicita vývozov v členení podľa druhu odpadu acena za vývoz je uvedená nižšie:
• Plasty (240 I nádoba) — 44,00 EUR/rok bez DPH - cena pozostáva z prenájmu nádoby, zvozu
26 x ročne, dotriedenia. zhodnotenia a zneškodnenia nežiadúcich prímesí
• Kovové obaly (240 I nádoba) — 44,00 EUR/rok bez DPH cena pozostáva z prenájmu nádoby,
zvozu 12 x ročne, dotriedenia. zhodnotenia a zneškodnenia nežiadúcich prímesí
• Sklo (240 I nádoba) — 32,00 EUR/rok bez DPH - cena pozostáva z prenájmu nádoby, zvozu
12 x ročne, dotriedenia a zneškodnenia nežiadúcich prímesí
• Papier (240 I nádoba) — 32,00 EUR/rok bez DPH - cena pozostáva z prenájmu nádoby, zvozu
26)< ročne, dotriedenia a neškodnenia nežiadúcich prímesí

2.3 Za nádobu na zber odpadu nesie zodpovednost‘ odberateľ ako jej nájomca. V prípade poškodenia
alebo straty nádoby znáša náklady na opravu alebo vydanie novej nádoby odberateľ a je povinný
nahradit‘ škodu, rovnajúcu sa výške obstarávacej ceny príslušnej nádoby.

2.4 Odberateľ sa zavázuje vo vztahu k produkovanému odpadu dodržiavat‘ povinnosti v zmysle
platných a účinných právnych predpisov o naklacianĺ s odpadmi.

2.5 Dodávateľ si vyhradzuje právo nezrealizovat‘ zber odpadu - vyprázdnenie nádoby, ak tento nie je
pripravený na odber v súlade s touto zmluvou alebo je v rozpore s platnými a účinnými právnymi
predpismi o nakladaní s odpadmi.

2.6 V prĺpade neuskutoČnenia vývozu z objektívnych príčin, napr. zimná kalamita a pod. je dodávatel‘
povinný dohodnút‘ s odberateom náhradný vývozný termín.

2.7 K uvedeným cenám v ods. 2.2 tohto článku zmluvy bude uplatnený režim DPH v zmysle platných
právnych predpisov.

lil. Cas plnenia

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

IV. Ceny plnenia

4.1 Ceny za predmet zmluvy (činnosti špecitikované v čl.l. tejto zmiuvy) pozostávajú z cien stanovených
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a v súlade
s ponukou dodávateľa podľa ods. 2.2 článku II. tejto zmluvy.

4.2 Platnost‘ cien, uvedených v tejto zmluve je stanovená na dobu určitú, do konca kalendárneho roka,
pričom do 15.12. príslušného kalendárneho roka dodávateľ predloží odberateľovi návrh nového
cenníka na ďalší kalendárny rok. Ak odberateľ do 31 .12. daného roku písomne nevyslovi nesúhlas
s novým cenníkom, má sa za to, že s novým cenníkom súhlasí. Pokiaľ dodávateľ v stanovenej
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lehote nepredložĺ návrh nového cenníka ostávajú v platnosti ceny podľa posledného cenníka aj pre
ďalší rok.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený jednostranne zvýšit‘ ceny za vykonané
dohodnuté činnosti k.1 .7. daného roku, ak sa za prvý kalendárny polrok zvýšia náklady dodávateľa
na vykonávanie dohodnutých činností o viac ako 10% v porovnaní s predchádzajúcim polrokom.
Dodávateľ oznámí nové ceny za vykonávanie dohodnutých činností odberatefoví najneskór k 15.06.
daného roku. Ak odberateľ nesúhlasí s poskytovaním dohodnutých činností za nové ceny je
oprávnenýtúto zmluvu písomne vypovedat‘. Výpoveďje povinný doručiť dodávateľovi najneskör do
25.6. daného roku, ak odberateľ vypovie túto zmluvu z dĎvodu odmietnutia novel ceny, výpoveď je
účinná k 30.6. daného roku.

V. Platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturačným obdobím je polrok kalendárneho roka. Ceny podľa
článku IV. ods. 4.1 budú fakturovaně odberateľovi dodávateľom v polročnom intervale. Podkladom
pre vystavenie faktúr sú realizované služby.
Odberateľ je povinný faktúry vystavené dodávatel‘om uhradit‘ na základe vystavenej faktúry
(daňového dokladu), ktorá bude vystavená a doručená do pátnástich (15) dní od ukončenia
fakturačného obdobia do podateľne v sídle odberateľa. Lehota splatnosti každej faktúry je tridsat‘
(30) dní od doručenia faktúry odberateľovi. Faktúra sa považuje za doručenú dňom prevzatia v
podateľni v sídle odberatera.
Rozhodujúcim momentom pre posúdenie uskutočnenia platby je okamih pripísania platby v
prospech účtu dodávateľa.
Faktúra vystavená dodávateľom musí spíňat‘ náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom
č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane rozdelenia
predmetu fakturácie na jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení 74
odsek 1 písmeno f) tohto zákona. Neoddeliteľndu súčasťou faktúry je číslo zmluvy alebo
objednávky, objednávka alebo dodací list.

5.2 Akje dlžník v omeškaní s plnením peňažného záväzku alebo jeho časti podľa ods. 5.1 tohto článku,
vzniká dodávatel‘ovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovat‘ z
nezaplatenej sumy úroky z omeškania v súlade s ust. 369 ods. 2 Obchodného zákonníka
č.513/1 992 Zb. v piatnom znení.

5.3 S omeškaním dlžníka vzniká v súlade s ust. 369c Obchodného zákonníka dodávateľovi aj právo
na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohradávky a to bez potreby osobitného
upozornenia. Výšku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky stanovuje
vláda Slovenskej republiky nariadením, Odberateí je povinný paušálnu náhradu nákladov
spojených s uplatnením pohradávky zaplatit‘ dodávatefovi ako strane oprávnenej v lehote 15
kalendárnych dní odo dňa doruČenia faktúry do sídla povinnej strany.

5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovat‘ potrebné náležitosti podľa ods. 5.1 tohto Článku zmluvy,
odberatel‘ je oprávnený vrátit faktúru dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa zastaví
plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynút‘ dňom doruČenia opravenej
faktúry odberateľovi spósobom uvedeným v ods. 5.1 tohto článku zmluvy.

VI. Ukončenie zmluvy
61. Táto zmluva móže zaniknút‘:

a) dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou v zmysle ods. 6.2 tohto Článku zmluvy,
c) odstúpením dodávateľa v zmysle ods. 6.3 tohto článku zmluvy.

6.2 Počas trvania zmluvy móže hociktorá zo zmluvných strán zmluvný vztah písomne vypovedat‘.
Výpovedná lehota je jednomesaČná a zaČína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmiuvnej strane. Vypovedanie zmluvy nemá vplyv
na vzájomné vyrovnanie záväzkov.

6.3 Dodávateľ je oprávnený odstúpit‘ ori tejto zmluvy v prípade omeškania odberateľa s úhradou
jednotlivých faktúr po dobu dlhšiu ako 30 kalendárnych dní v prípade, ak odberateĺ dlžnú sumu
neuhradil ani v doclatočne poskytnutej lehote. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonnfka, pokiaľ sa účastníci zmluvy písomne
nedohodnú inak. UČinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
odberateľovi.
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VII. Osobitné clojednania

7.1 Zmluvné strany sú povinné si bezodkladne písomne oznámit‘ zmeny údajov, uvedených v záhlaví
tejto zmluvy, ako aj d‘a!šie skutočnosti, ktoré majú vplyv na predmet tejto zmluvy.

7.2 V prĺpade, ak táto zmluva vyžaduje, aby boli informácie medzi zmluvnými stranami oznamované
písomne, sú zmluvné strany povinné doručit‘ písomnosti na adresu sídla/miesta podnikania,
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na zmenenú adresu, ktorá bola písomné oznámená v zmysle
bodu 7.1 tejto zmluvy.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Dodávatel‘ a odberatel‘ zhodne vyhlasujú, že sú pIne spösobilými k právnym úkonom, že zmluvu
uzavreli po vzájomnom prerokovaní a podIa ich slobodnej a pravej vóle, určite, vážne a
zrozumitel‘ne. Právny úkon je urobený v predpísanej forme, zmluva bola spísaná podia ich
skutočnej vále a na základe pravdivých údajov.

8.2 Dodávatel‘ a odberateí tiež zhodne vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tejto
zmluvy, že mu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky alebo ďalšie návrhy na doplnenie,
na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.

8.3 Táto zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost‘ dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle odberatel‘a.

8.4 Túto zmluvu mážu zmluvné strany menit‘ výlučne pĺsomne, formou očíslovaných dodatkov,
podpĺsaných oboma zmiuvnými stranami.

8.5 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnocenných vyhotoveniach po jednom vyhotovení pre každú zo
zmluvných strán.

V Senici, dňa

Za dodávatel‘a: —

Technické služby Senia, a.s.

Ing. Peter Tura
riaditeľ, na základe plnej fiöcias

ZeIeir‘ 65. 905 01 IJCA
®

IČO: 3522B‘43 IC DPH:
10400fl

Zp3aflé v OR OS Trnava apla2n.

V Bratislave, dňa...
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Za odl
spoločnost‘, a.s.

)redstavenstvaigenerálny riaditeľpr

Ing. Emerich šía
člen predstavenstva/finančný riaditel
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