
ROČNÁ ZMLUVA O ZBERE, ODVOZE, ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNEHO
ODPADU A VÝKONU INÝCH ČINNOSTÍ Č. 6/2017

uzatvorená v súlade s ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákoimík v platnom
znení

Článok L
Zmluvné strany:

Objednávatcl‘:

Obchodné meno: Obec Kluknava

Síd]o: 053 51 Kluknava. Slovenská republika
Statutárny orgán: Starosta obce: Ing. Stefan Kováč
Právna forma: Obec
IČO: 329274
Bankové spojenie: PKB, a.s., Spišská Nová Ves
Císlo účtu: 3411984001/5600
IBAN: SKO6 5600 0000 0034 11984001

(d‘alej označovaný ako „objednávaiel“)

Zhotovitel‘:

Obchodně meno: Ekover, s.r.o.

Sídlo: SNP 34. 053 61 Spišské Vlachy.
Slovenská republika

Statutámy orgán: Konateľ spoločnosti: Ing. Jozef Perháč
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I., odd jel: Srn, vl. Č.: 4725/V

iČo: 36691 021
iČ DPI-1: 5K202 1263398
Bankové spojenie: Prima banka a.s., Spišská Nová Ves
Císlo účtu: 3416777001/5600
IBAN: 5K04 5600 0000 0034 1677 7001

(ďalej označovaný ako „zhwovhe/t‘)

po vzájomnej dohode a podľa článku IV. bod 3 Rámcovej zmluvy uzatvorenej medzi
zmluvnými stranami dňa 27.12.2012 (d‘alej ako „rámcová zmluva“) uzatvárajú túto

ročnú zmluvu o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu mých
činností «Palci ako „táto zmluva“ alebo „Zmluva“):
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Článok II.
Uvodné ustanovenia:

1. Objednávateľ je spoločnikom v obchodnej spoločnosti Ekover, s.r.o.. so sidlom: SNP
34. 053 61 Spišské Vlachy, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vl. Č.: 4725/V.

2. Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou, zapisanou v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice 1.. oddiel: Sro. vl. Č.: 4725/V, s predrnetom podnikania okrem mého:

spracovanie odpudov a ‚podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

Článok III.
Predmet zmluvy:

1. Predmetorn tejto zmluvy je dojednanie si rozsahu činností, ktoré bude zhotoviteľ
vykonávať pre objednávatel‘a a výšku odmeny za tieto činnosti v zrnysle uzavretej
rámcovej zmluvy.

2. V súlade s rámcovou zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že bude pre objednávateľa, na
vlastně náklady, za odmenu, vykonávať nasledovné činnosti:

a. zber a odvoz komunálneho odpadu ajeho uloženie zo zberných nádob,
b. pristavenie, odvoz a uloženie odpadu z veľkoobjemových kontajnerov pre jarně

ajesenné upratovanie v obci (rneste),
c. likvidácia divokých (nelegálnych) skládok odpadu v obci (meste),
d. zber. preprava a dotried‘ovanie oddelene vyseparovaných zložiek kornunálneho

odpadu v spolupráci so združením obcí SEZO-Spiš a spoločnosťou Brantner
Nova. s.r.o..

e. zber a preprava nebezpečných zložiek kornunálneho odpadu,
f. zber a preprava elektroodpadov,
g. vykonávanie mých činností podľa Čl. III. bod I ods. f) rámcovej zmluvy.

Článok IV.
Spbsob vykonávania činností podl‘a tcjto zmluvy

I. Zmluvné strany sa dohodli, že činnosti pod]‘a článku III. bod 2 písm. a, d, e, F bude
zhotoviteľ vykonávať nasledovne:

a. zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu bude zhotoviteľ
vykonávať zo zberných nádob typu 110 I KUKA. 240 I KUKA ( v pdpade
žetónového zberu pňložiť 2 ks žetónov, v ostatných prípadoch bude
Fakturovaná cena za vývoz 240 litrovej nádoby 2x cena 110 litrovej nádoby) a
zo zberných nádob typu 1100 I BOBR s frekvenciou vývozu podľa
harmonogramu a zo zberných nádob typu VOK 6 - O m3 s frekvenciou
vývozu podFa potreby.
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná činnosti podľa článku III. bod 2
písm. b) tejto zmluvy najmenej jedenkrát v roku.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že činnosti podľa článku III. bod 2 písm. c) tejto zmluvy
bude vykonávat‘ bezodkladne podl‘a požiadavky objednávatel‘a.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že činnosti podľa článku III. bod 2 písm. d) tejto zmluvy
bude vykonávať podFa harmonogramu č. 2, ktorý je prílohou Č. 2k tejto zmluve.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že činnosti podľa článku III. bod 2 písm. g) tejto zmluvy
bude vykonávat‘ podľa harmonogramu č. 3, ktorý je prílohou Č. 3 k tejto zmluve.
a ktorý obsahuje presný rozpis prác, ktoré je zhotovíteť povinný vykonávať pre
zhotoviteľa v zmysle Článku III. bod 2 písm. g) tejto zmluvy.

ČlánokV.
Cas tn‘ania zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 1.1.2017 do 3 1.12.2017, t.j.
na dobu jedného roka.

Článok Vl.
0dm ena

I .Zhowvitel‘ bude objednávatel‘ovi fakturovat‘:

a) cenu za zber a zvoz I nádoby KUKÁ 110 litrová 1,48 €

b) cenu za zber a zvoz I nádoby BOBR 5,08 E

c) vývoz odpadu na skládku — manipulácia — VOK 94.12 E

d) pristavenie/prekládka kontajnera VOK 20,17 €

e) cenu za uloženuie I tony komunálneho odpadu 20,40 E

cenu za uloženuie I tony stavebného odpadu 10,60 €

na regionálnej skládke TKO Kúdelník If. v Spišskej Novej Vsi

O ročný odpis nádoby BOBR

g) ročný odpis nádoby VOK

h) poplatok za uloženie odpadu na skládke v zmysle zákona NR SR Č. 17/2004 Z.z. a
jeho doplnkov. ktorý zhotoviteľ je povinný zo zákona póvodcovi odpadu
fakturovať a celý poplatok odvádzať obci, v katastri ktorej sa skládka nachádza

i) cena za zber. prepravu a dotried‘ovanie oddelene vyseparovaných a nebezpečných
zložiek KO,

(počet obyvateľov ) 0.00 E
ob/rok

j) ceny pre činnosti uvedené v či. III, bod 2 písm. g) sú uvedené v prílohe Č.3 tejw
zmluvy (harmonogram 3). ktoráje jej neoddeliteľnou súčasťou.
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2. Ceny uvedené pod bodom 1 tohto článku Zmluvy sú bez DPH.

Článok VII,

Spósob platenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že obj ednávateľ je povinný uhradiť odmenu za vykonané
práce na základe vystavenej faktúry, ktorá je splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia.
Faktúra bude zhotoviteľom vystavená každý mesiac. V prípade, že faktúra nebude
uhradená v lehote splatnosti, zhotovitel‘ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,01 %
z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ neuhradí faktúru podľa tohto
bodu Zmluvy. zhotoviteľ má právo odoprieť vykonávanie ďalších činností podľa
článku III. bod 2 tejto zmluvy, ato až do celkovej úhrady dlžnej sumy. V takomto
prípade má zhotovitel‘ právo požadovat‘ preddavok na výkon ďalších činností podl‘a
článku III. bod 2 tejto zmluvy. Odoprenie vykonávania činností podľa tohto bodu
tohto článku Zmluvy sa nepovažuje za porušenie povinností zhotovitel‘a.

3. K odmene bude pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty (d‘alej len “DPH‘)
podl‘a platných právnych predpisov v čase fakturácie.

4. Zrnluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dójde v priebehu trvania tejto zmluvy
k preukázateľným zvýšeniam cien surovin, materiálu, výrobkov nevyhnutných na
vykonavanie činnosti podľa článku III bod 2. Zmluvy o viac ako 5% v porovnaní
s cenami ku dňu podpisu tejto zmluvy, mení sa odmena podľa článku VI. tejto zmluvy
tak, že odmena podFa článku VI. tejto zmluvy sa zvýši o sumu predstavujúcu hodnotu
zvýšenia týchto den. Zvýšenie cien je povinný preukázať zhotoviLeľ písomným
rozpočtom.

Článok VIII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotovitel‘ je povinný vykonávat‘ dohodnuté práce riadne, včas. kvalitne
a objednávateľ je povinný platiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu.

2. Zhotovitel‘je povinný predmet zmluvy realizovat‘ tak, aby nedochádzal k negatívnym
vplyvom na životné prostredie, aby nebola ohrozená bezpečnost‘ cestnej premávky a
aby nedochádza]o ku škodám na majetku objednávatel‘a. Zhotoviteľ je hlavne
povinný šetrne manipulovat‘ so zberovými nádobami a tieto po ich vyprázdnení
vrátiť do stanovišť alebo na miesto, kde sa nachádzali pred ich vyprázdnením.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné poškodenie podzemných vedení a inžinierskych
sieti alebo mé škody spósobené vlastnou činnost‘ou súvisiacou s pínenim predmetu
plnenia zmluvy.

4. Zhotoviteľ je oprávnený nevykonaf predmet zmluvy v prípade. ak sa vyskytli
prekážky pre realizáciu činnosti ktoré neboli spósobené pracovníkmi zhotoviteľa a
ktoré boli výlučne spósobené nedbalost‘ou občanov, organizácií alebo pracovníkmi
objednávateľa. Ak objednávateľ na ústne alebo pisomné upozornenie zhotovitel‘a,
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resp. jeho pracovníkov dané prekážky neodstráni, je zhotoviteľ oprávnený považovat‘
činností podfa tejto zmluvy za vykonané a uskutočniť riadnu Fakturáciu.

5. Objednávateí sa zaväzuje, že odovzdá zhotoviteVovi priestory, prípadne priestranstvo.
verejnú plochu a pod. pre vykonanie činnosti podľa tejto zmluvv. V prípade porušenia
tejto povinnosti v takom rozsahu, ktorý bráni zhotovitelovi konavať činností podľa
tejto zmluvy sa považuj Ú tieto činnosti za vykonané a zhotovitel‘ je oprávnený
uskutočnit‘ riadnu fakturáciu.

6. Objednávateľ je povinný zabezpečíť, aby príchod a odchod zberového vozidla k
zbemému miestu a zo zbemého miesta bol plynulý, nerušený a nevyskytovali sa
žiadne prekážky. V pripade, že dójde k znemožneniu výkonu odvozu komunálneho
odpadu vinou objednávatefa a došlo k náhradnému riešeniu. ktoré si vyžiada zvýšené
náklady. zhotovitef má právo účtovať tielo zvýšené náklady objednávateľovi.

7. Objednávateľ je povinný zabezpečit‘, aby sa v zberových nádobách nachádzal len
odpad. V prípade. že budú zistené v zberových nádobách ině odpady, zberná nádoba
nebude vyvezená.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa plnenie zmluvy stane nemožným do 3
rnesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc má
právo odstúpiť od zmluvy. Frc účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady.
ktoré nic sú závislé na zmluvných stranách a zmluvné strany ich ani nemůžu
ovplyvniť (napr. živelné pohromy apod.)

Článok IX.
Záverečné ustanovcnia:

1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. pričom každá zo zmluvných strán
obdrží po dva podpísané rovnopisy.

2. Neoddelitefnou čast‘ou tejto zmluvy je harmonogram č. 1, harmonogram č. 2,
harmonogram č. 3. Zmluvné strany sa dohodli, že vždy podFa potreby. najmenej však
každý štvrt‘rok prejedajú aktuálnosť harmonogramu č. 1. harmonogramu č. 2.
harmonogramu č. 3.

3. Táto zmluva nadobúda platnosf dňom jej podpisania a účinnosť dňom nasiedujúcim
po jej zverejnení na webovom sídle objednávateFa podľa ust. 47a ods. I zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení v spojeni s ust. Sa zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a doplneni niektorých
zákonov (zákon o slobode informácii) v platnom znení. pokiaf nenadobudne účinnosť
neskór v súlade s článkom V. Zmluvy.

4. PokiaP sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným alebo neplatnÝm. nemá
táto skutočnost‘ vplyv na platnost‘ a účinnost‘ ostatných ustanovení tejto zmluvy okrem
prípadov, ak by tieto ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné.

S. Na práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa vzfahujú
ustanovenia zákona č. 5 13/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. ako aj
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR.
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6. Zmeny a doplnenia k tejto zmluve móžu byť vykonané len so súhlasom obidvoch

zmluvných strán formou písomných a očíslovaných dodatkov.

7. Táto zmluva bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa uznesením Č
ktoré tvorí prílohu k tejto zmluve.

8. Zmluvné strany prehlasujú a vzájomne sa ubezpeČujú. že si túto zmluvu pred jej

podpisanim preČítali. súhlasia sjej obsahom, že je pre nich dostatočne zrozumiteľná

a určitá a zbavená omylu, že vyjadruje ich pravú, slobodnú a v‘nu vöi‘u. a že nebola
uzavre(á v tiesni a za nápadne jednostranne nevýhodných podmienok, na dókaz Čoho

túto zmluvu podpisujú.

V Krompachoch.

Za obj ednávatcFa: Za zbotoviteľa:

Obec Kluknava Ekover, s.r.o.

* _‚_ je,..,

r ĺ
w-acWii ruváČ Ing. Jozef Perháč
Starosta obce konatel‘ obchodnej spoločnosti
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