
ZMLUVA O
ZBERE , PREPRAVE A zNEšKoDNENÍ VYBRANÝCH zLoŽlEK

KoM U NÁLNYcH oDPADov Ć.zzoaogo7

Článok I.
Zmluvné strany

Zhotovitel': FidelityTľade's.ľ.o.
Adľęsa: Komela Mahľa 3, 9l7 08 Trnava
Zastipený: Bľanis|av Pleško
Bankové spojenie: SK32 1100 0000 0029 43060729-Tatra Banka
IČo: 50 254 08l
DIČ: 2120245875
IČ opH: sKŻl2O245875
Telęfón: Branislav Pleško 0908 466 206 - tęchnické sluŽby

Agnesa Gocníková 09 l l l 12 243 - administľatívne sluŽby

E-mail: fidelitytľadesro@gmail.com
Zapisaná v obchodnom ľegistľi okresného súdu Trnava, oddiel: Sľo, vloŽka č,islro:37463lT

(ďalej len,,Zhotovite1"')

a

objednávatel':
Adľesa:
Zastűpený:
IČo:
DIČ:
Telefón 1:

Telefón 2:

E-mail faktúry:
E-mail staľosta:

E-mail obec:

obec Kočovce
Kočovce 280,91631
Ing. Monika Kopúnová - staľostka obce

00311685
202t07966s
+421 907 783 651 - starostka obce

+42l 3Ż746 l22l - podatel'řn

nlatl'ika@kocovce.sk
staľosta@kocovce.sk
podatelna@kocovce.sk

(ďalej len,,obj ednávateľ")

Článolĺ u.
Pľedmet zmluvy

a) Predmetom zmluvy je odber biologicky rozložitel'ného kuchynského a ľeštauračného odpadu kat.
číslo 20 01 08- vedl'ajších Živočíšnych produktov kategórie 3 v súlade s touto zmluvou, platnou
legisĺatívou aoprávneniami zhotoviteľa, odbeľ jedlých olejov atukov kat. číslo 20 01 25' odbęr látok
nevhodných na spotrebu a spľacovanie kat. č. 02 03 04.

b) Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský areštauračný odpad (d'alej |en,,BRKO") kat' č,.20 01 08 -
vedľajší živočíšny produkt (d'alej len VZP) kategórie 3 patria:
- Nespľacované zostatky suľovín, neskonzumované zostatky pokmov a potravín ľastlinného

a živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, syry, vaječné

škľupiny' staľý chlieb a pod.

c) odbęľ BRKo -vŻp sa zaznamenćlva v elektľonickej podobe natzv. Evidenčný list odpadov.
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a)

b)

c)

d)

ę)

Đ

článok III.
Povinnosti zmluvných stľán

Zhotovitel' sazavazuje odobeľať od objednávatel'a BRKo -vżp azabezpečiť ich zhodnotenie alębo
zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy.
Zhotovitel' zaznamenâ do elektľonickej evidencie odpadov mnoŽstvo odobratého BRKO v kilogramoch
a tęnto doklad - tzv. Evidenčný list odpadov' v ktorom je uvedený koncový spracovatel7zhodnotitel',
pošle vždy do 7 dňa nasledujúceho mesiaca v elektronickej podobe e-mailom objednávateľovi. Ak
objednávatel'do 7 dní odobľaté mnoŽstvo nerozpoľuje považuje sa za spľávne.
Zhotovitel' odobęľie BRKO -vŻP , a to z mięsta odbeľu objednávateľa podl'a vopred dohodnutého
harmonogramu.
Zhotoviteľ zapożičia na zber BRKO - vżP riadne označené zberné nádoby d'a|ej len nádoby a odbeľ
zabezpečuje formou :

1) výsypu nádoby spojený s oplachom nádoby ( nádoba bude vždy 1 kľát do mesiac vymenená
zaplne čistú nádobu)
2) výmeny plných ĺâdob zaprázdne nádoby, a čistenie zabezpečí zhotoviteľ.

Nádoby na BRKO -vŻp musia mať označenie ,, Materiál kategóľie 3 - neuľčené na l'udskú spotľebu".
Zhotovitel'po pľvý kľát dodá objednávatel'ovi nádoby najneskôr do 14 dní od podpisu zmluvy alebo po
dohode zmluvných stľán.
V pľípade, že objednávatel'nebude môcť dodľžať stanovený harmonogľam, pľípadne bude poŽadovať
mimoľiadny odvoz BRK) *vZP, informuje otom zhotoviteľa min. 3 pracovné dni vopred asúčasne
sa s ním dohodne na zmentrch.
objednávatel' je povinný pripraviť BRKo *vŻP na odbeľ podl'a stanoveného harmonogramu.
objednávateľ zbięra BRKO - vŻP bez obalov alebo ich častí (plasty, kovy, papier, sklo), a to do
nádob na to uľčených, ktoľé mu sprostľedkuje zhotovitel' .

Clánok IV.
Miesto, fľekvencia a zahájenie plnenia pľedmetu zmluvy

(spolu 9 ks nádob)

a) Miestom plnenia je: obec Kočovce

t) Kočovce - pľi SD v Kočovciach
2) Kočovce - pri bytovom dome s.č. 20 ( 2 ks/l20D
3) Beckovská Vieska _ pľi paľku (3 ks/120l)
4) Rakol'uby - pľi spoločenskom klube (2 ks/120l)
5) Rakol'uby - parkovisko pri cintoríne

b) Frekvencia zvozu odpadu ukladaných do zberných nádob bude

l) lxl20 lsud/l xdotýždňa
2) 2xÍ20 lsud/1 xdotýždňa
3) 3x l20 l sud / lx do týždňa
4) 2x120 lsud/l xdotýždňa
5) lx 120 l sud / 1 x do týždňa

c) Zahâjenie zvozu predmetu zmluvy: 0|.09.2022

c)

h)
i)

článok V.
Cena za zber pľedmetu zmluvy

a) Jednotková eenaza zbeľ predmetu zmluvy zhotovitel'om je vo výške 6,50 €bezDPHzavývoz
jednej l20lnádobyvjednomtýźdni( 6'50€x9ks/l20l nádob):58'50€ bez DPH /ltýźdeňa
hradĺ ju objednávatel'zhotovitel'ovi spätne za aktuálny mesiac .t. j. (6,50 € x 9 ks x 4 zbeľy = 234 €
bez DPH)

b) Cęna za predmet plnenia zahÍňa odbęľ BRKO vŻP, ich prepravu' následné
zhodnotenie/znęškodnenie, čistenie nádob a elektronickú evidęnciu.

2



d)

c)

a)

b)

c)

d)

ę)

Đ

a)

Cena za predmet plnenia sa môže meniť podl'a zmeny cien u konęčného spracovateľa BRKO _ vŻP,
podľa ľastu nákladov a vzhl'adom na rast inflácie, oficiálne vyhlásenej Štatistickým úradom SR, Zmęna
ceny musí bý písomne vopľed dohodnutá.
Ak mimoriadny odber BRKO -vŻP od objednávate|'a pľipadne na iný odbemý deň zhotoviteľa, alebo
si objednávatel'vyžiada od zhotovitęl'a mimoriadny vývoz, zaplatí 0,40 € +DPH /l kg za odber BRKO
_vŻP.

článok VI.
Platobné podmienky

objednávatel' sa zavazuje na zźtklade faktúľ vystavených zhotovitel'om a doručených objednávatel'ovi,
zaplatiť zhotovitel'ovi cęnu za poskytnuté sluŽby v lehote l4 dní odo dňa vystavenia a zaslania faktúľy.
Podkladom k vystaveniu faktúľy zo stľany zhotovitel'a je dohodnutá jednotková cęna za zber pľedmetu
zmluvy ako je uvedęné vČlánku V. bod a) tejto zmluvy. Faktúra bude vystavená do 15 dňa
nasledujúceho mesiaca azaslanâ v elektronickej podobe s pečiatkou a podpisom na elęktľonickú adľesu
uvedęnú v Čl. t zmluvné strany .

V prípade omeškania objednávateľa s platením za službu uvedenej v bodę a) tohto článku zmluvy, má
zhotovitel' pľávo požadovať od objednávatel'a úrok z omeškania vo výške 0,05 %o za kaŽdý deřl
omeškania z dlžnej sumy.
omeškanię objednávateľa s plnením peňažného zźĺvazku môže bý dôvodom k neplneniu predmetu
zmluvy a k okamžitému zľušeniu zmluvy'
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim pojej zveľejnení.
Nádoby sú majetkom spoločnosti Fidelity Tľade s.r.o. a v pľípade odcudzenia alebo poškodenia hľadí
objednávatel' zhotovitel'ovi poplatok vo výške 50€ - 120 | nádoba bęz DPH a 100€ - 240 | nádoba bez
DPH.
objednávatel' je povinný do nádob uľčených na BRKO nepľimiešavať żiadny iný druh odpadu napľ.
(plasty, papier, sklo, stavebný odpad, komunálny odpad to zn. zmiešaný odpad), okrem odpadu BRKO,
na ktoľý je nádoba určená. V pľípade poľušenia' vývoz nádoby bude uskutočnený, ale zhotovitel'
objednávateľovi vyúčtuje náklady spojené s odstľánením, odvozom a likvidáciou na skládke odpadov
zmiešaného odpadu a to vo výške 36,00€ bęz DPH / l20litrovźt nádoba a72,00€ bez DPH / 240litrovźl
nádoba.
objednávatel' nęsmie svojvoľne premiestňovať nádoby určené na BRKO ako je dané v tejto zmluve
v č1. IV bod a). , v pľípade porušenia hľozí objednávateľovi sankcia vo výške l00 € bez DPH za každú
premiestnenú nádobu. objednávatel' môže na zâk|ade žiadosti pożiadať o pľemiestnenie, výmenu,
navýšenie počtu nádob, Zmęna objemu nádob alebo f|ekvenciu zbeľu nádob, po dohode so zhotovitel'om
písomnou foľmou - dodatku.

článok VII.
Ostatné a záveľečné ustanovenia

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činnosti popísanej v tejto zmluve.
Súhlas vydaný ouŻp vTrnave, číslo reg,: 02/2018lTTl1,2,4, súhlas vydaný Štátnou veteľinárnou
a potravinovou spľávou SR, číslo ľeg.: TRANl14TT-SK
Akékoľvek zmeÍly alębo iné doplnenia zmluvy budú ľiešené foľmou dodatku.
Táto zmluva sauzatyźĺra na dobu neurčitú.
Zmluvu možno ukončiť l) Dohodou oboch strán

2) Výpoveďou Zo stľany účastníkov v dvoj mesačnej výpovednej lehote,
ktorâ začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doľučení.
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorýchkaž:dá strana obdľŽí po l exempláre.
Zm|uvné stľany prehlasujú, Že sa dôkladnę oboznámili so zmluvou a uzatvâĺají ju bez nátlaku a na znak
súhlasu s jej obsahom ju oprávnení zástupcovia vlastnoručne podpísali.

Tmava, dňa:09.06.2022
/ĺ,łobľ er ,dňa: 1ţ.J hit]'

Zhotovitel': objednávateľ| ^^*n "znĂłłygg,
280

c)

h)

b)
c)
d)
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{/o.tnlrrade, s.r.o.
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