Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - zákazka
s nízkou hodnotou podľa § 117.

Objednávateľ:

Obec Svodín
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná ulica 1117/1, 943 54 Svodín
IČO: 00309281
DIČ: 2020412713
Zastúpená:
Mgr. Szabolcs Méri – starosta obce
Tel.: 036/75 66 001
Bankové spojenie: Prima banka, a. s., Komárno
IBAN: SK17 5600 0000 0038 4787 6001
E-mail: kontakt@svodin.sk
(ďalej len „obec“)

Zhotoviteľ:

MIKONA RECYCLING s.r.o.
Sídlo: Železničná 39, 937 01 Želiezovce
IČO: 51 439 387
DIČ: 2120692970
IČ DPH: SK2120692970
Zastúpená:
Katarínou Kondačovou a Jánom Kondačom – konateľmi spoločnosti
Tel.: 0903 424 983, 0903 757 031
Bankové spojenie: Prima banka, Želiezovce
IBAN: SK67 5600 0000 0051 7965 6001
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(„obec“ a „zhotoviteľ“ ďalej len „zmluvná strana“ alebo spoločne „zmluvné strany“)
Úvodné ustanovenia
1. Obec je podľa § 81 ods. 1. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) zodpovedná za
nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na jej
území.
2. Zhotoviteľ je spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je okrem iného aj podnikanie v oblasti
nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je držiteľom všetkých
povolení, oprávnení a licencií potrebných k plneniu predmetu tejto zmluvy v zmysle
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Zhotoviteľovi vzniká právo nakladať s odpadom podľa tejto zmluvy na území obce, dňom
nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, za podmienok a v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve.
Čl. I
Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zber komunálneho odpadu zaradeného podľa vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Vyhláška“) do skupiny 20 Komunálne odpady (v obci Svodín, odvoz a uloženie na skládke odpadov, vrátane úpravy práv
a povinností zmluvných strán pri nakladaní s komunálnym odpadom.
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Čl. II.
Nakladanie s komunálnym odpadom
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu vykoná zhotoviteľ pravidelne počas trvania
tejto zmluvy v zmysle harmonogramu vlastnými zbernými vozidlami. Zberné vozidlá zabezpečí
zhotoviteľ tak, aby tieto boli k dispozícii počas celého trvania tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odviezť pozbieraný odpad a uložiť ho na skládku odpadov v Sikenici.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať odváženie vyzbieraného odpadu na skládke a vystaviť vážny
lístok, ako podklad k fakturácii za uloženie tony odpadu na skládku a poplatku za uložené tony
odpadu. Zhotoviteľ umožní kedykoľvek vykonať kontrolné váženie na váhe určenej
objednávateľom.
Zber a odvoz odpadu zo zberových nádob na odpad s objemom 110 l a 1 100 l sa bude
vykonávať 2x mesačne na základe zberného harmonogramu. Návrh zberného harmonogramu
vypracuje zhotoviteľ a doručí na schválenie obci, pričom obec sa zaväzuje oznámiť svoje
prípadné pripomienky v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu. Zberný
harmonogram sa stáva platným a účinným až po jeho schválení obcou. Akékoľvek zmeny
termínu odvozu/zberného harmonogramu budú vopred písomne dohodnuté a odsúhlasené
oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neočakávaného preplnenia zberných nádob medzi
bežnými vyprázdňovaniami, zhotoviteľ zabezpečí ich vyprázdnenie do 48 hodín od oznámenia
o preplnení.
Odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov sa vykoná na základe písomnej (resp.
elektronickej) objednávky obce v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia
objednávky.
Obec je povinná v čase zberu zabezpečiť prístup k zberným nádobám pre zberové vozidlo
a pracovníkov zhotoviteľa. V zimnom období zabezpečiť bezbariérovú upravenú zberovú trasu
/spílené konáre, kríky, posyp a odhrnutie snehu, ľadu/. Objednávateľ zaistí v dohodnutý deň
zberu priblíženie zberných nádob do jazdnej dráhy zberového vozidla, v zimnom období je
objednávateľ povinný nádoby prisunúť na vhodné bezpečné miesto.
V zimnom období, v prípade, že v zbernej nádobe sa nachádza horúci popol, alebo je odpad
zamrznutý, zhotoviteľ nezodpovedá za plné vyprázdnenie takejto nádoby, a uvedenú
skutočnosť písomne (resp. elektronicky) oznámi obci.
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje plniť všetky svoje povinnosti ukladané zákonom o odpadoch,
Vyhláškou, Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, všeobecne záväznými
nariadeniami obce, ktoré sa týkajú odpadov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Čl. III.
Zber objemného odpadu
1. Zber a odvoz objemného odpadu sa vykoná na základe osobitnej písomnej (resp. elektronickej)
objednávky objednávateľa.
2. Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu objemných odpadov sú veľkokapacitné
kontajnery zabezpečené zhotoviteľom.
3. Deň zberu objemného odpadu a miesto pristavenia veľkoobjemových kontajnerov bude
predmetom písomnej dohody medzi obcou a zhotoviteľom.
Čl. IV.
Cena, fakturácia a spôsob platby
1. Cena za vykonanie zberu komunálneho odpadu v obci Svodín, odvoz a uloženie na skládke
odpadov
Položka
MJ
Jedn. cena
Cena bez
DPH 20%
Cena v Eur
v Eur
DPH
s DPH
200301 Zmesový
1t
25,00
25,00
5,00
30,00
komunálny odpad
manipulácia 110l
1ks
0,85
0,85
0,17
1,02
nádoba
manipulácia 1 100l
1ks
0,85
0,85
0,17
1,02
nádoba
doprava v obci
1km
0,90
0,90
0,18
1,08
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Zneškodnenie a doprava iných druhov odpadov, ako sú uvedené v zmluve sa vykoná podľa
cenníka zhotoviteľa na základe písomnej objednávky zo strany objednávateľa. Cenník
zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zmena cenníka podľa prílohy č. 1 je možná iba na
základe predchádzajúcej písomnej dohody zmluvných strán.
Cena sa každoročne zvyšuje oproti cene platnej v predchádzajúcom kalendárnom roku
s účinnosťou od 1. apríla podľa miery ročnej inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR za
predchádzajúci kalendárny rok. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi do 31.marca
každého roka potvrdenie ŠÚ SR o miere inflácie platnej v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Fakturácia bude vykonávaná 1x mesačne k poslednému dňu príslušného kalendárneho
mesiaca na podklade záznamov o prevádzke vozidla potvrdených objednávateľom a vážnych
lístkov schválených obcou.
Splatnosť faktúr je 14 dní od vystavenia príslušnej faktúry.
Objednávateľ je povinný uhrádzať vystavené faktúry včas, v lehote splatnosti.
V cene nie je zahrnutý poplatok za uloženie podľa nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z.
a zákona č. 329/2018 Z. z..

Čl. V
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania
oboma zmluvnými stranami a sa stáva účinnou dňom jej zverejnenia na webovom sídle obce.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká:
a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, výpovedná
lehota je: jeden mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede
druhej zmluvnej strane,
c) zánikom zhotoviteľa bez právneho nástupcu,
d) odstúpením od zmluvy.
3. Ak nie je ďalej v tejto zmluve alebo jej prílohe dohodnuté inak, zmeny tejto zmluvy je možné
uskutočniť len vo forme písomného dodatku po dohode oboch strán.

4. Pre právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží jeden rovnopis
a zhotoviteľ tiež jeden rovnopis.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú bezprostredne riešiť dohodou zmluvných
strán, v prípade riešenia sporov súdnou cestou budú tieto riešené príslušným súdom
Slovenskej republiky podľa platných právnych predpisov.
7. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných
ustanovení. Namiesto neplatných alebo 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.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana, ktorá sa rozhodla doručiť svoj písomný prejav
vôle druhej zmluvnej strane, je povinná odovzdať svoj písomný prejav vôle druhej zmluvnej
strane alebo zaslať svoj písomný prejav vôle na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v
záhlaví tejto zmluvy.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že zmluvná strana doporučenú poštovú zásielku od
druhej zmluvnej strany z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa táto zásielka za
doručenú uplynutím desiateho dňa po jej odovzdaní na poštovú prepravu bez ohľadu na to, či
bola skutočne doručená adresátovi.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok
a na znak súhlasu ju podpísali.

Vo Svodíne, dňa ....................................

_______________________________
Za objednávateľa: Mgr. Szabolcs Méri
Starosta Obce Svodín

V Želiezovciach, dňa ...........................

_____________________________
Za zhotoviteľa: Katarína Kondačová Ján Kondač
Konatelia spoločnosti MIKONA RECYCLING s.r.o.

