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Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

,Ja':::\
.
\
,,$ř_:
],,

uzavretá v súlade s ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník

počet strán:
Výtlačok

Číslozmluvy ENVIROPOL, s.r.o. OZ:
Císlo zmluvy partner:

číslo:_

1. Zhotovitel'
Sídlo
Zapisaný

:
:
v OR vedenom :

lčo, lč DpH

spojenie
Zastupuje
Bankové

Korešpondenčná
Kontaktné osoby
Veci
Veci

adresa

:
:
pevná linka, e-mail :

2. Objednávatel'

Sídlo

Zapísaný v OR vedenom
lČo, lČ DPH, DlČ
Bankové spojenie

Zastupuje
Prevádzka
Adresa prevádzky
Telefón, fax, e-mail

Korešpondenčnáadresa
Kontaktné osoby
Veci zmluvné a obchodné
Mobil, pevná linka,

,1'}r:,'. '1 4, 'P

zložka ,'

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
"::"
Okresným súdom v Bratislave l, oddiel ro, tto4ka

, ,

,]

{J

/l 1,1 ll,,,t,^
ll'l
l /-Dl1

tosoln

_

: lčo:46017305
lč DpH: sxaďzóClzz+t
: ČSoB, a.s č.ú.:25785043 l 75oO IBAN: SK77750000000025785043
: Robert Klobučník,prokurista
: Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

zmluvné
clbchodné

Mobil,

ENV|ROPOLs.r.o., organizačná

_:v,*ll,--.l,".,_-n
],;, "j "j ";, : il 9d? ii

:
:

Klobučnik
Jakuš

Robeň

prokurista

Peter

obchodný zástupca

+421 (0)948

405524

+421(0)232118806 jakus@enviropol,sk

a
Obec Tesárske Mlyňany

Obecný úrad, Hlavná 641196,951 76 T'esárske Mlyňany

:

: lČo:00308528 tČ opH:
VUB Zlaté Moravce

DlČ:202.1038030
č.ú,:30328162/0200

i"g Ši"á;'%txovie . starosta obce
:

:
:

Obecný úrad, Hlavná 647196,951 76 Tesárske Mlyňany
03716426917, 18
behulova@tesarskemlynany.sk

:

;

e-mail :

lng. Štefan ValkoviČ

starosta obce

0917658377

Objednávky služieb
Mobil, pevná linka, e-mail ,. 03716426917,
:

18

behulova@tesarskemlynany.sk

člárrok l.
Prgambula

je právnická osoba oprávnená na základe platných súhlasov vydaných príslušnými
orgánmi štátnej správy životnéhoprostredia vykonávat' vo vlastnom mene zber, prepravu
a nakladaníe s odpadom, vrátane elektroodpadu. Zhotovitel' poskytuje služby podl'a zmluvného
plnenia založenétouto zmluvou s odbornou starostlivost'ou, nakladanie s odpadmi vrátane
elektroodpadov zabezpečuje v súlade s požiadavkami vzt'ahujúcich sa právnych predpisov
aplikovatel'ných na každúzmluvnú stranu a usiluje o maximálnu mieru zhodnocovania odpadov
pred ich zneškodnením, Ako oprávnená osoba v prípadoch, kedy zabezpečuje zmluvné plnenie
založenétouto zmluvou, a|ebo jeho čast' subdodávatel'sky, zodpovedá za výkon zmluvného
plnenia voči objednávatel'ovi, akoby toto plnenie zabezpečoval sám,

1,'1 Zhotovitel'

'1.2 Objednávatel'

je osobou, ktorá v súvislosti so svojou

ENVIROPOL s.r.o,, organizačná zložka

činnost'ou nakladá s odpadom vrátane
strarlač. 1l7

i*.*; ftÉ,lglŤT,:§

elektroodpadu (d'alej len ,,odpad"), prichádza do kontaktu s odpadom a vzniká na jeho strane
potreba zaistit' plnenie jeho povinností s týmto odpadom v súlade so zákonom ó,22312001 Z, z. o
odpadoch v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Zákon o odpadoch") a súvisiacimi právnymi
predpismi, a to v miestach vzniku odpadu (póvodca odpadu), jeho výskytu (drŽitel' odPadu)
spátného odberu elektroodpadu, alebo oddeleného zberu elektroodpadu, Špecifikácia odpadu, na
ktoryi sa vzt,ahuje zmluvné plnenie je uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy.

Článor ll.
predmet zmluvv

2.1 predmetom tejto zmluvy je závázok zhotovitel'a zabezpečovat' pre objednávatel'a realizáciu
objednaných sjužieb a d'aÉjzávazok objednávatel'a poskytnuté služby prijat' a riadne si Plnit'
závázky vyplyvajúce z tejto zmluvy.
2.2 účastnícitejto zmluvy sa dohodli, že objednávatel' bude odo dňa uzavretia tejto zmluvy Po dobu
trvania zmlúvného vŽt'ar,u založenéhofouto zmluvou u zhotov|tela závázne objednávať sluŽbY
v oblasti životnéhoprostredia, a to v rozsahu a za obchodných podmienok, ktoré boli medzi
účastníkmidohodnuté v tejto zmluve a jej prílohách.
2.3 Závázky zmluvných strán realizované podl'a tejto zmluvy sú podrobne upravené v prílohách tejto
zmluvy, na ktoré účastnícizhodneodkazujú.

Článok lll.
Miesto a spósob plnenia
je
31 Miestom plnenia zmluvy je miesto objednávateta a jeho určených prevádzok (ak nie v Pňkrhách
tejto zmluvy uvedené inak).
3.2 Miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, pochádzajúceho zo sluŽby realizovanej Podl'a
tejto zmluvy, určuje zhotovitel', ak sa účastnícinedohodnú inak,
V takonrto
ó.J. Zhotovitel, je oprávnený použit' k všetkým plneniam voči objednávateťovi aj tretie osoby
zodPovedá
k
objednávateťovi
prípade zá pinenie Žarazkov touto tret'ou osobou vo vzťahu
zhotovitel tak, ako by plnil sám.
predchádzajúcej
3.4 Každý jednotlivý odber (odvoz) odpadov bude vykonaný až na základe
(termín
telefonióxej alebb písomne; vyzvý objednávatel'a, kedy budú dohodnuté bližšiePodmienkY
aPod,),
vykládka
odpadu,
odberu, sóosoo dopravy, ipÓ.o"o náruory, balenie odpadu, váženie
vykonávané
(odvozy)
odpadov
Pravidelne
Ý pripa'oe'plnení reatiiovanych priebežne Óudú odbery
(bbz opakovanej výzvy objeónávatel'a), v dopredu dohodnutých časových intervaloch,

zarnestnancov
3.5 objednávatel,zabezpečí vstup do svojho areálu pre prevádzkové mechanizmy a

sÚ
zhótovitel,a, ktorí sa podielajú na realizác|i dohodnutých služieb. Zamestnanci zhotovitel'a
d'alej
Objednávatel'sa
predpisy
objednávatel'a.
v areáli objednávate1a'povinni dodržiavat'vnútorné
zavázuje iiadne zabeŽpečiťpodl'a miestnych podmienok sprístupnenie technikY zhotovitel'a na

miesta výkonu dohodnutých služieb.

objednávatel,zabezpečí nakládku odpadu a poskytne zhotovitel'ovi potrebnú súČinnost'tak,abY
z jázd
zhótovite|,ovi nevznikli naviac náklady, najmá náklady z prestoja motorového vozidla, stratY
pod.
a
dokladov
potvrdenia
dopravných
naprázdno, straty z nemožnosti
3.7. objednávateť je povinný pred realizáciou konkrétneho obchodného prípadu odovzdat'
zhotovite|,ovi doklady, t<toie je póvodca (držitel') odpadu povinný odovzdať Prevádzkovatel'ovi
zariadenia na naklaáanie s Ódpadmi podl'a príslušných právnych predpisov, PríPadne Pod!'a
požiadaviek zhotovitel'a a to najmá:
jeho predpokladané
a) zatriedenie odpadu podl,a ,,Katalógu odpadov" (kód a kategória),
prípade
nebezPeČného
(v
vlastností
a
chemických
fyzikáTnych
množstvo ňbĚ sxutoenycÁ
"
odpadu")
nebezpečného
list
odpadu,,ldentifikačný

3.6

E

NV t RO PO L

s.

r.o,. organiz ačn á zložka

strana č,2 ! 7

ao

chemickom zloženíodpadu (laboratórna analýza, karty

b)

doklad

c)

Nákladný list so špecifikáciou tovaru odovzdávajúceho k preprave (napr. ADR špecifikácia)

o

vlastnostiach

bezpečnostných údajov výrobných surovín, popis procesov pri ktonich odpad vznikoi)

je objednávatel' povinný odovzdat' zhotovitel'ovi vždy pri jednorazovej dodávke
odpadov, alebo v prípade opakovaného plnenia pri prvej zrady dodávok v jednom kalendárnom
roku a d'alej vždy ked' dójde ku zmene niektorého z údajov uvedených v dodaných dokladoch.
Takisto je objednávatel' povinný odovzdat' zhotovitel'ovi tieto doklady vždy na základe výzvy

3.B. Tieto doklady

zhotovitel'a.

3.9. Pre prípad omeškania objednávatel'a s odovzdaním dokladov podl'a ustanovenia článku 4,4, je
zhotovitel' oprávnený pozastaviť výkon dohodnutých služieb až do doby, kedy objednávatel'

odovzdá zhotovitel'ovi stanovené doklady, prípadne dohodnuté služby vóbec nezahájit'

Objednávatel'zodpovedá za škodu, ktorá vznikne zhotovitel'ovi nedodaním stanovených dokladov,
prípadne vzniknutú tým, že dodané doklady budú obsahovat'neúplné či nepravdivé údaje"

3.10. Objednávatel' je povinný odovzdat' zhotovitel'ovi na zhodnotenie alebo zneškodnenie len ten druh
odpadu, ktoni z hl'adiska svojej povahy a chemického zloženia zodpovedá údajom uvedeným
v dokladoch odovzdaných objednávatel'om podl'a tejto zmluvy. Za porušenie týchto povinností
zodpovedá v plnom rozsahu objednávatel', ktoqý je povinný nahradit' zhotovitel'ovi vzniknutú
škodu, vrátane náhrady uhradených pokút či peňažných trestov uložených v tejto súvislosti
príslušnýmisprávnymi orgánmi, alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, a to aj náhradu
nákladov spojených s realizáciou prípadne uložených nápravných opatrení, Zhotovitel' nemá
povinnost' odobrat' taký odpad, ktoryi svojou povahou alebo zloženímnezodpovedá
deklarovanému druhu alebo nemá dokladované vlastnosti.
3.11. Pri odovzdaní odpadu na prepravu (zhodnotenie, zneškodnenie) je objednávatel'vo vlastnom
záujme povinný riadne skontrolovat' odpady určenék odberu tak, aby nedošlo k zámene za iný
materiál (napr. surovinu pre výrobu apod.). Na omyl objednávatel'a a jeho požiadavku navrátenia
už odvezeného odpadu (materiálu) v takomto prípade nebude zo strany zhotovitel'a braný zrete!'.
3

',2

Cc.lednávate| odovzdá zhotovitelovi odpady ,r oba|och, ktcré musia byt riadne označene. v
súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 31012013 Z.z., o vykonaní niektoných ustanovení zákona o
odpadoch. K jednotlivým odovzdávaným nebezpečným odpadom musí producent zabezpečit'
tiež príslušné,,ldentifikačnélisty nebezpečných odpadov" v zmysle zák. ó. 223l2aú Z.z.,
o odpadoch a o zmene a doplnení niektoných zákonov,

3.13. Dok|adom o odovzdaní/prevzatí odpadu (vykonaní služby)je v prípade nebezpečných odpadr:v
,,Sprievodný list nebezpečných odpadov" a v prípade ostatných odpadov,,Dodací list

".

Článok lv.
cena. fakturácia a platobné podmienkv
4.1 Cena za vykonávanie dohodnutých služieb bola medzi zmluvnými stranami stanovená dohodou
ako cena zmluvná v zmysle zákona č. 18/1996 Z-z., v platnom znení, a to vo výške stanovenej
v prílohe č,1 , ktorá tvorí neoddelitel'nú súčast'tejto zmluvy.
4,2 K dohodnutej cene bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty vo výške podl'a príslušných právnych
predpisov účinnýchku dňu dátumu uskutočnenia zdanitel'ného plnenia.
4.3

V prospech

zhotovitel'a sa priznáva právo upravit' dohodnuté ceny s účinnost'ouod 1- januára
každóho nasledujúceho kalendárneho roku platnosti obchodnej zmluvy o priemernú mieru inflácie
vo výške oznámenej Slovenským štatistickým úradom, zistenou podl'a vývoja úhrnnéhoindexu
spotrebitel'ských cien tovarov a služieb v Slovenskej republike. Úpravu ceny podl'a tohto
ustanovenia vykoná zhotovitel' so spátnou účinnost'ou od 1. januára príslušnéhokalendárneho
roku a oznámi to písomne objednávatel'ovi bez zbytočného odkladu potom, čo zistívýškuinflácie,

4.4 Spósob fakturácie jednotlivých dohodnutých služieb je stanovený v tejto zmluve, v závislosti na
druhu poskytovanej služby, Podla ceny za poskytované služby rnóže vzniknút' požiadavka na
fakturáciu na ktorejkol'vek zmluvnej strane.

EN\/l ROPOL s,r.o,, organizačná zložka

stranač,3l7

vznrká finančný nárok),
(tá zmluvná strana, na ktorej
fakturujúci
dokladá
taxturY ('avizo o Platbe Pre výkuP
{.5 oprávnenosť íakturácie
p..ur"]Jř.\ňiip.J.táln"noŠt
o.rr.J.i
dalej len 'tarturuluji
(il;i,; šrns), s[t,to, výkaz hodin)
odpadu, p|."o"|."",'ř|.otšř"ilřjz.v

ri..xii'v*'"r;;,&

sPlatná do 30-tich
je
4.6VŠetkypeňaŽné.plneniabudúprebiehaťnazákladeli?9Tl.fakturácie,pokiaťsazmluvnéstrany
lnar, ráŘturovaná cena ;;lň;á
inax),_Daňový doklad
v konkréino, p.páoá nedohodnú
'siiáne
ňlu"_li:l^ž,i,ď""oeňe
z",.iá'i"
y
,án*!,iu
|ripaoe,
'oiYr'e,lr,lovinne1
- Platcovi' ďatej len "Platca"
dňa vystave.,"

dní odo

(faktúra) *u.i

nýi'ř.rr.tJirij.i*

99o9ranv

jeho vystaventa,
;;j;;.i'ó, treti prátovný deň odo dňa
sa v prospech
záv.ázkov podťa tejto zT,!yy]
finančných
plnenim
s
platcu
vo výŠke0'05% zdlŽnej
4.7 preprípad omeškania
,riuunú
Pokutu uáei'Ptut.oui
uptatn,t'ri
pJřauá
liavo
fakturujúceho
zaplatením
kazciy Ján om'eškania so

ď;;ikř;

dobu tohto
4'8VpripadeomeŠkaniaplatcusakouko|,vekplatbouvoČifakturujúcemu,dlhŠiehoakol5dní.je
Óiňeni voei Platcovi Po
,iJ"ir.v.n
rozsahu
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ááiatpo"*vtou"n]u
'rruunlr.r' tat<turulucemu v
fakturujúci upraunánř,
j;ň";"""x,iuo;i
ouoJii;,ň
reo
ii plaiobných závázkov platcu
omeškania u prniůi óotom,

-'
pinenia ž oóvoou n"Órn"ňi"
vČasnosti
vvrovnané, ,","')áári",iá')rnŇňen"
oór'r3o' lvalitY'
prňá"át"xiririj."ň"
,"lir"".jn"
porušen,"
ako
chápané
zodPovednost' za ŠkodY
n.emóže byť
ij"'o)noiouit"tu. n"n"Ši" Žiadnu
.r,!fiv-;;ktir;;jň
poskytovanej
platcovi (objed n ávateťovi )
Ůrr iiiň,tb "r
(zah řň aj úc,'"' Éiř

49DátumomplatbysarozumieokamihpripísaniadlŽnelsumynaúčetfakturujÚceho'
"r,*i
Článok V.

5.1

z Účastníkov'
dňom jej podpisu posledným
Táto zmluva je platná a účinná

nasledujúceho po meslacl'
a2 Ta.i.zm]ul/asauzaNáranadobuneurcitusostanovenirnt'ro'1mesačne.;výpcvedne]lehoW
prvého oňa xalenoarneho mesiáca
od
prv*ť
."ji"i
výpovedná lehota
druhej zmluvnej strane,
v ktorom bola výpoveá OÓi,u'e"na

ČIánox vt,

ostatné a záverečnéustanovenia

6.1TátozmluvajevyhotoveF,.91ť'.rovnopisoch.l'ni?h.kaŽdýmáplatnosťorigináluajeden
objednávatel',
a jeden rovnopis obdržal

rovnopis obdržal zňóiovitet'
Zb'' obchodný
rradi zákonom Č. 513/'1991
základe dohody účastníkov
na
sa
vzťah
predpismi,
zmluvný
právnymi
6.2 Tento
o;ársi'.,.'i us"o"ňJ"ná-áuá,nli,ni
zákonník, v pratnofr zilni "
zmluvnými
formou' PodPÍsa'néobidvomi
je možlé,vykonávať len Písomnou
zmluve
tejto
v
6,3 Zmeny
Řu zmluve, inak sú neplatné,
e isroúany itiaiáx
stranami a oosuniJsJriJ a*o
zmluvy,, uzavreté medzi

predchádzajúce
strácajú platnosť všetky
;iužbY v onIasti nakladania
6,4 Dňom účinnostitelto zmluvy
i,oTi
kt"irrY il""o;"io*
'k;k;];'k
objednávate,o*

I)řot;iáil,

..

ako právne

zmluvy ntekto.re, !:!To]""ni"
priebehu trvania p_latnostt obchodnej
obchodnej zmluvy ako celku,
" ňeúčinné,neznam.ena iáio ixutoenoát neptánost
alebo
zmyslom a obsahom
neplatné
narliáoene ustanovenilr-i-'ruá;lustanovenia zmluvy ouou-

i:'::',l.r,
Takéto
naj

bližš m i
í

tV,toiuán;;;;

i;,

(

použitie zásad analóg ie)

v tomto zrnysle zhodne
6.6obchodnépodmienkyvýkonudohodnutýchsluŽieb,.vteit9;mluvevýslovneneupravené,súmedzt
v prito'ňá'J iejto zmlu,vy, n"'xi*e 'ie"utnícr stanovených zmluvou
zauazÁ,eštaňovene
účastníkmi
Ňri"nok
medzi,,re".tnix.i aktualiŽovane'ru
predchádzajúcu,
prilohu
odkazulú. rieto-piitny budú.
,o""hu
u'pinó,
že ar<tuarr|e'p-rainá priion" n"r.,ržiž"
s tým,

zložka
§NY/ROPOL s.r.o,, org anizačná
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eltváťsp#§

6,7 obidve zmluvné strany prehlasujú, ž",Yr:
je. p.rejavom. ich pravej a slobodnej
vóle,
nevYkonanej v tiesni alebó za nápádne nerlýhodných
páonii"iir,, v,islovn'e n.iů ň.-u"oomie, že
srJ
svojimi projavmi vóle viazani a ná oóiá. torio t,řr*lffi'přáp,.u,i.
|-'--'-'
6.B Neoddeliteťnou súčast'outgto zmluvy sú nasledujúce

T!y"

pritoiry:

Príloha č.1 - Cenové podmienky

V Bratislave, dňa

Robert klobučník
prokurista

aPa L

s,

r.o,,

Tes.Mlyňanoch, dňa

' ^tr Za objednávateía

za zhotoviteťa

E NW R

V

oirgan€#ffIi§G

lng. ŠtefanValkovió
starosta obce

§trana,č. 5.1 ?
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.
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*,,-.]i
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Príloha č,1
k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

§enguqlgqnien

ky.

zhodnoten ia odpadov:

Katalógové
čislo odoadu

Názov odpadu
žiarivky a iný odpad

20 01 21

obsahuiúci oňut'
vyradené zariadenia

Kód
nakladania

Cena
v EUR/tona

R13

0,00

Poznámka
lineárne žiarivky

chladničky,
úce chlórfluórované
R13
-30eurit
mrazničky,
uhl'ovodíkv
klimatizácie
batérie a akumulátory
uvedené v 16 06 01, 16 06
02 alebo 16 06 03
olovené, niklovo20 01 33
R13
0,00
a netriedené batérie
kadmiové batérie
a akumulátory obsahujúce
tieto batérie
batérie a akumulátory iné
2au34
R13
0,00
alkalické batérie
ako uvedené v 20 01 33
vyradené elektrické
a elektronické zariadenia
20 01 35
iné ako uvedené v 20 01 21
R,12
-7Seurlt
televízory, monitory
a20 01 23, obsahujúce
nebezpečnéčasti
vyradené elektrické
PC, telefóny,
a elektronické zariadenia
tlačiarne,
kopírky,
20 01 Jb
R12
-7Seurlt
iné ako uvedené v 20 01
notebooky, vysávače,
21,20 01 23 a 20 01 35
rádiá, prehrávače_
cenY uvedené V tabul'ke vyššieplatia pre kompletné kusy elektrooOpaOrl
rrevyorarwane V prípade
chladničiek alebo mrazničiek bez motorov, TV a monitorov bez cievok bude taŘto vybrakovaný
elektroodpad odobraný bezplatne.
20 01 23

obsah

uj

Maximálna miera znečistenia elektroodpadu nežiadúcimiprímesami je 10 % z celkového množstva.
Znamienko

,,-' znamená, Že zhotovitel'zaplatí objednávatel'ovi uvedenú sumu vynásobenú skutočným
odobratým množstvom konkrétneho druhu odpadu vyjadrenom v tonách.
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Ky prepravv od p

__

Typ_vozidlq
skriňové vozidlo
s hydrualic_\ýn čelom
skriňové vozidlo
s prívesom
Dodávkové vozidlo
čelom

Nosnost'vozidIa

Cena za prepravu v EUR

5,B ton

bezplatne

B,3 ton

bezplatne

1,2lon

bezplatne
1

V PríPade vlastného dovozu na prevádzku dodávatel'a v Trnave je tento potrebné nahlásit, minimálne
2 dnivopred. Dovoz je možnézrealizovat' v pracovných dňoch od 7,00 hod, do 15,30 hod.
VŠetkYceny uvedené v tejto prílohe zmluvy sú stanovené dohodou, v zmysle zakona č. 1811996 Z.z., a
cenách,
K cenám sa ÚČiuje sadzba DPH podl'a predpisov SR platných v dobe zdanitel,ného plnenia,

ENV l ROPOL
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Cenové Podmienky nadobúdajúplatnost' a účinnost'dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a sú
platné až do vydania nových cenových podmienok.

V Bratislave, dňa

V

za zhotovitel'a

Za objednávatel'a

Robert klobučník

lng. ŠtefanValkovič
starosta obce

prokurista

ENVlROPOL. s.r.o,. organizačná zložka

Tes.Mlyňanoch,

dňa i l;- . Ll.

?
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