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ZMLUVA O
zBERE, PREPRAve R zruršroorurruíwgnRNÝcn zloŽlrr

rou uruÁLNYcH oDPADoV č.zzosrsos

článot l.
Zmluvné stľany

Zhotovitel': FidelityTľade's.r.o.
Adresa: Komela Mahra 3, 9l'1 08 Tmava
Zastípený: Branislav Pleško
Bankové spojenie: SK32 l l00 0000 0029 4306 0729 -Tatru Banka
lČo: 50 254 08l
olČ: 2ĺ20245875
IČ opn: sK212O245875
Telefón: Branislav Pleško 0908 466 206 _ technické sluŽby

Agnesa Gocníková 09|| 112243 - admnistratĺvne služby
E-mail: fidelitytľadesľo@Ernail.com
Zapisanáv obchodnom registľi okľesného súdu Tmava, oddiel Sro, vloŽka číslo 37463lT

(dä lej len,,Zhotoviteľ")

a

objednávatel':
Adľesa:
Zastíryený
IČo:
DIČ:
Telefón :

E-mail faktúry
E-mail starosta

E-mail obec:

obec Dolné Dubové
Dolné Dubové č. 1, 919 52 Dolné Dubové
Ing. Jozef Čapkovič - starosta obce
00 3 t2 401
20211337 41

033 l 559 26 33 _ obecný úrad
obec@dolnedubove.sk
sta rosta @dolnedubove.sk
obec(@dolnedubove.sk

(d'alej len''objednávatel"')

Článot u.
Predmet zmluvy

a) Pĺedmetom zmluvyje odber biologicky rozložitel'ného kuchynského a ľeštauľačného odpadu kat.
číslo 20 01 08- vedľajších Živočíšnych produktov kategórie 3 v súlade s touto zmluvou, platnou
legislatívou a opľávneniarnizhotovitelä, odberjedlých olejov a tukov kat. číslo 20 01 25, odber látok
nevhodnýchna spotľebu a spracovanie kat.č'0203 04.

b) Medzi biologicky ľozloŽitelhý kuchynský a reštauračný odpad (dälej len ,,BRKO") kat. č. 20 01 08 _
vedľaj ší Živočíšny produkt (dälej len vŽP) kategóľie 3 patľia :

- Nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravíĺt ľastlinného
a živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, syry, vaječné
škrupiny, staý chlieb a pod.

c) odberBRKo _YŽP sazazĺamenávavelektronickejpodobenatzv.Evidenčnýlist odpadov.
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čtánok III.
Povinnosti zmluvných stľán

a) Zhotoviteľ sa zaväzuje odobeľať od objednávatel'a BRKO - vŽP azabezpečiť ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy.

b) Zhotovitel' zaznamená do elektronickej evidencie odpadov mnoŽstvo odobratého BRKo v kilogramoch
a tento doklad - tzv. Evidenčný list odpadov, v ktorom je uvedený koncový spracovatel7zhodnotitel',
pošle vždy do 7 dňa nasledujúceho mesiaca v elektronickej podobe e-mailom objednávatel'ovi. Ak
objednávateľ do 7 dní odobraté množstvo nerozporuje považuj e sa za správne.

c) ZhotoviteĽ odoberie BRKO -vŽP , a to z miesta odberu objednávateľa podl'a vopred dohodnutého
harmonogramu

d) Zhotoviteľ zapožičia ĺa zber BRKO - VŽP ľiadne označené zberné nádoby dhlej len nádoby a odber
zabezpečuje foľmou :

l ) výsypu nádoby spojený s oplachom nádoby (nádoba bude vždy 1 krát do mesiac vymenená
zap|ne čistú nádobu)
2) vým eny p lných ná dob za prázdne n6doby, a čistenie zab ezp eči zhotov itel'.

e) Nádoby na BRKO _ VŽP musia mat'označenie,, Materiálkategórie 3 - neurčené na l'udskú spotrebu".
0 Zhotoviteľpopľvýkľátdodáobjednávatelbvinádobynajneskôrdo l4dníodpodpisuzmluvyalebopo

dohode zmluvných strán.

c) V prípade, Že objednávateľ nebude môcť dodržat'stanovený harmonogam, prípadne bude poŽadovať
mimoriadny odvoz BRKo vŽP, informuje o tom zhotoviteľa min.3 pracovné dnivopred a súčasne sa
s ním dohodne na zmenách'

h) objednávatel'je povinný pripľavit' BRKO _YŽP ĺa odber podl'a stanoveného harmonogľamu.
i) objednávatel'zbiera BRKO vŽP bez obalov alebo ich častí (plasty, kovy, papier, sklo), a to do nádob

na to určených, ktoré mu sprostredkuje zhotoviteľ '

Článok IV.
Miesto, frekvencia a zahájenie plnenia predmetu zmluvy

(spolu 8 ks nádob)

a) Miestom plnenia je: obec Dolné Dubové

Dolné Dubové 203
DoIné Dubové 269
Dolné Dubové 240
Dolné Dubové 239
Dolné Dubové 73
Dolné Dubové 79

Dolné Dubové 80
Dolné Dubové 15(16)

b) Frekvencia zvozu odpadu ukladaných do zbemých nádob bude:
1) l x l20 l sud / 1 x do dždňa _ z každého zberného miesta (8 nádob)

c) Zahäjeĺie zvozuprcdmetu zmluvy: 0l.08.2022

1)

2)

3)
4)

s)
6)

7\

8)
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čtánok V.
Cena za zber pľedmetu zmluvy

a) Jednotková cena zazber predmetu zmluvy zhotovitel'om je vo výške 6,50 € bez DPH za vývoz
jednej 120lnádobyvjednomfýŽdni( óo50€x8ks/l20l nádob):52,00€ bez DPH ĺ1týždeňa
hradí ju objednávatelo zhotovitel'ovi spätne za aktuálny mesiac .t, j. (6,50 € x 8 ks x 4 zbery:
208,00 € be7 DPH)

b) Cenazapredmetplnenia zahŕňaodbeľBRKo_ vŽp, icn prepraVu' následnézhodnotenie/zneškodnenie,
čistenie nádob a elektronickú evidenciu.

c) Cena za pľedmet plnenia sa môŽe meniť podl'a zmeny cien u konečného spľacovatel'a BRKo _ vŽP,
podl'a rastu nákladov a vzhl'adom na rast inflácie, oficiálne vyhlásenej Štatistick1'm úľadom SR. Zmeĺra
ceny musí byt' písomne vopred dohodnutá '

d) Ak mimoriadny odberBRKO -vŽp oa objednávatel'a pripadne na iný odbemý deň zhotovitelä, abbo
si objednávat el vyŽiada od zhotovitel'a mimoriadny vývoz,zaplati 0,40 € +DPH /1 kgza odber BRKo _
VZP.

ČIánoľ vl.
Platobné podmienky

objednávateľ sa zavdzu1e na základe faktúrvystavených zhotovitelbm a doručených objednávat'elbvi,
zap|atiť zhotovitelbvi cenu za poskytnuté služby v lehote 1 4 dní odo dňa vystavenia a zaslania fakh'rry.
Podkladom k vystaveniu faktúry Zo strany zhotovitel'a je dohodnutá jednotková cena za zberpredmetu
zm luvy ako je uvedené v Čhnku V. bod a)tejto zmluvy. Faktúra bude vystavená do l 5 dňa nasledujúceho
mesiaca a zas|aná v elektronickej podobe s pečiatkou a podpisom na elektľonickú adľesu uve denú v Čl. 1
zmluvné strany.
V prípade omeškania objednávatel'a s platením za slĺŽbu uvedenej v bode a) tohto článku zm|uvy,má
zhotoviteľprávo poŽadovať od objednávateľaúrok z omeškania vo výške 0,05 oÁzakaždý d,eň omeškania
z dlžnej surny'
omeškanie objednávateľa s plnením peňažného záväzku môže byť dôvodom k neplneniu predmefu
zmluvy a k okamžitému zrušeniu zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
Nádoby sú majetkomspoločnosti Fidelity Trade s.ľ'o. a v prípade odcudzenia alebo poškodenia hľadĺ
objednávatel'zhotovitel'ovipoplatok vo výške 50€ - 120 l nádoba bez DPH a 100€ - 2401 nádoba bez
DPH.
objednávatel'je povinný do nádob určených na BRKo neprimiešavať žiadny iný druh odpadu napr.
(plasty' papier, sklo, stavebný odpad, komunálny odpad to zĺ. zmiešaĺý odpad), okrem odpadu BRKQ
na ktoý je nádoba určená. V prípade porušenia' vývoz nádoby bude uskutočnený, ale zhotoviteľ
objednávatel'ovi vyúčtuje náklady spojené s odstránením, odvozom a likvidáciou na skládke odpadov
zmiešaného odpadu a to vo výške 36,00€ bez DPH l I20 litrová nádoba a 72,00€ bez DPH l 24O litrová
nádoba.
objednávateľnesmiesvojvolhepľemiestňovaťnádoby určenéna BRKo akojedanév tejtozmluve v čl.
IV bod a). , v prípade porušenia hrozí objednávatelbvi sankcia vo výške l00 € bez DPH za kažÄú,
premiestnenú nádobu. objednávatel' môŽe na základe žiadosti požiadať o premiestnenie, výmenu,
navýšenie počtu nádob, zmena objemu nádob alebo frekvenciu zberu nádob,po dohode so Zhotovitel'om
písomnou formou - dodatktl.

a)

b)

c)

d)

e)

o

c)

h)

článok VII.
ostatné a záverečné ustanovenia

a) Zhotoviteľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činnosti popísanej v tejto zmluve.
Súhlas vydanÝ oUŽP v Tmave, číslo reg.: 02l2ol8lTTl|,2,4, súhlas vydáný Štátnou veterinámou
a potravinovou správou SR, číslo ľeg.: TRAN1 l4TT-SK

b) Akékol1ek zmeny alebo iné doplnenia zmluvy budú riešené formou dodatku.
c) Táto zmluva sa uzatvárana dobu neuľčitú.
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d)

e)

o

Zmluvu možno ukončiť 1) Dohodou oboch stľán
2) Výpovedbu zo strany účastníkovv dvoj mesačnej výpovďnej lehote, ktorá

začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca pojej doručení .
Zmluva 1e vyhotovená v 2 exempláľoch, z ktoÚch každá strana obdľží po l exempláre.
Zmluvné stranyprehlasujú,že sa dôkladneoboznámiliso zmluvou a lzatvírajú jubeznátlaku anamak
súhlasu s jej obsahom ju opľávnení zástupcovia vlastnoručnepodpísali.

I

'Ntô0',{/

Zhotovitel': objednávatel':

Tmava,dňa: l5.06.2022 ...'..? ;.Q,.?.o.., dňa
I

oulĺv

Fidelĺý Trade s.r.o.
Koĺnela Mahra 3
917 08 Trnava

..' ..tčo: so.asĺ oaĺ,'ll'DPH; s}Q1 20245875

Trade, s.r.o. Dolné Dubové

obecný úľad Dolnó Dulrové

Dáfum: lľ.{.ďoĺ'0
Podacic číslo:

ol
Číslo spisu:

lavl

I'rílohy/listy: vybavujc: 
Xq.)
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