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ZMLUVA O POSKYTNUTI SLUŽBY

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v mení neskorších predpisov ((ďalej len "Obchodný zákonník")

v

Clánokl

Zmluvné strany

Poskytovateľ: AVE Košice s.r.o.
Sídlo: Jarmočná 2, 040 01 Košice
Zástupca: Ing. Oleg Polakovič - konatef, Ing. Lenka Buliščáková - konateľ

V

ICO: 36789127
v

DIC: 2022389974
v

IC DPH: SK2022389974

Bankové spojenie: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
Číslo účtu: 2301077414/8370
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Rabatinová - obchodná zástupkyňa
Telefón: 0918 994 546
e-mail: renata.rabatinova@avesk.sk
Zapísaný v obchoďiom registri OS Košice I, OddÍeI: Sro, Vložka číslo: 27677/V

(ďalej len "poskytovateľ')
--^u..V*

Obecľíý ^rad POPROČa

ŕ*>

Dáíum
Objednávateľ: ObecPoproč ^- ^' _.2^v

Sídlo: Skolská 2, 044 24 PoproČ 7

Zástupca: Ing. Stefan Jaklovský - starosta obc^PodaciB ciaio /Clalo aplsuí

ICO: 00324639 ^/ w/^/^_v

/DIČ: 2020746189 Fpriohy/Sisť^ ÍVybBvuäei ^ . ^^ ^/
.ť ť

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
^ŽL-'

v_

Císlo účtu: 0404770001/5600
Kontaktná osoba: Ing.ŠtefanJaklovský
Telefón: 055/4668170
e-mail: starosta@poproc.sk

(ďalej len "objednávateľ")

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí služby ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon overejnom obstarávanÍ). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného
obstarávania - podlimitná zákazka.

ČlánokII
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby zberu, odvozu a zneškodnenia tuhého komunálneho odpadu zo
110 1 zbemých nádob vpočte 950 ks s frekvenciou odvozu odpadu 1 x za dva týždne (26 krát/rok)



rozmiestnených na území obce Poproč v celkovom predpokladanom objeme tuhého komunálneho odpadu 350
ton za celú dobu plnenia tejto zmluvy (1 rok). Podľa Katalógu odpadov vyhlášky Ministerstva žívotného
prostredia SR c. 284/2001 Z. z. sajedná o zmesový komunálny odpad (200301).

2.2 Predmetom tejto zmíuvy je tiež poskytnutie služby zneškodnerúa objemového a zmesového komunalneho
odpaduzveľkokapacitnýchkontajnerov podľa zákona č. 223/2001 Z. z. oodpadoch aozmene adoplnení
niektorých zákonov vznení neskorších predpisov bez dopravy vcelkovom predpokladanom objeme tohto
odpadu 67 ton za celú dobu plnenia tejto zmluvy (1 rok). Dopravu tohto odpadu zabezpečí objednávateľ
svojimi prostriedkami. Podl'a Katalógu odpadov vyhlášky Ministerstva životného prostrcdÍa SR c. 284/2001
Z. z. sajedná o objemný odpad (200307).

2.3 Predmetom tejto zmiuvyjetiež poskytnutie siužby separovmého zbem vybranych komodít prostrednictvom 1
1001 zbemých nádob v celkovom počte 57 ks a prenájmu týchto 1 1001 zbemých nádob v počte 57 ks.
Vybrané komodity sú plasty (150102, 200139) s počtom 1 100 1 zbemých nádob 19 ks a s frekvenciou odvozu
1 x mesačne (12 krát/rok), sklo (150107, 200102) s počtom 1 100 1 zbemých nádob 19 ks as fi^kvenciou

^divf^wnSo"ľi^Í^u^ 112xk^tíS'^mU'^CT6^>i^)l').2^11^ lräst^^mL^1, ll^^^a<?á^)te?ér^
a iné s nepravidelnou fi-ekvenciou odvozu na požiadanie objednávateľa. Súčasný počet obyvateľov obce
Popročje 2 768 obyvateľov.

ČlánokIH
Miesto plnenia predmetu zmluvy

3.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Obec Poproč.

w

CIánokIV
Cena predmetu zmluvy

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných stran podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.

4.2 Cena za predmet zmluvy podľa čl. U tejto zmluvy je konečná amaximálna, zahma väetky náklady
poskytovateľa spojené s poskytnutím predmetu zmluvy, aje:
- cena bez DPH: 28 417,04 eur
-DPH-20%: 5 683,41 eur
- poplatok podľa zákona č. 17/2004 Z. z.
o poplatkoch za uloženie odpadov: 2 076,24 eur
- cena s DPH: 36 176,69 eur
(slovom tridsaťšesťtisícstosedemdesiatšesť eur/šesťdesiatdeväť centov).

4.3 Zmena ceny za predmet zmluvy je prípustná len pri zmene zákonnej sadzby DPH a iných ofíciálne Štátom
vyhlásených zmenách cien.

v

ClánokV

Platobné a fakturačné podmienky

5.1 Poskytovateľ na základe mesaCného výkazu vykonaných množstiev podpísaného oprávnenou osobou
objednávateľa vystaví faktúru - daňový doklad za predchádzajúci mesiac najneskôr do 15-teho dňa
nasledujúceho mesiaca na základe riadneho poskytnutia predmetu zmluvy ajeho prevzatia oprávnenou
osobou objednávateľa abezodkladne ju doručÍ objednávateľovi vdvoch vyhotoveniach, pričom lehota
splatnosti faktúry je 30 dnÍ od doručenía faktúry objednávateľovi.

5.2 Objednávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy poskytovateľovi prcddavok, ani zálohu.
5.3 Platby za poskytnutý predmet zmluvy sa budú realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe

vystavených faktúr.



5.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnutý predmet zmluvy dohodnutú cenu uvedenú na faktúre v lehote
splatnosti.

5.5 Poskytovateľ zodpovedá za správnosť aúplnosť vystavených faktúr. Ak faktúra yystavená poskytovateľom
nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto
zmluvou, je objednávateľ oprávnený vrátiť túto faktúru poskytovateľovi na prepracovanie. Nová lehota
splatností začína plynúť domčením opravenej faktúiy objednávateľovi.

v

CIánokVI

Podmienky poskytnutia predmetu zmluvy

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť predmet zmluvy na svoje náklady, na vlastnú zodpovednosť
nebezpečenstvo.

6.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poôas celej doby platnosti tejto zmluvy poskytovať predmet zmluvy ako osoba
oprávnená podľa zákona č. 223/2001 Z. z. oodpadoch vznení neskorších predpisov. Doklady toto
preukazujúce tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.

6.3 Poskytovateľ sa zaväzuje _ počas celej doby platnosti tejto zmluvy zneäkodňovať zozbieraný tuhý komunálny
odpad zo zbemých nádob aobjemový azmesový komunálny odpad z veFkokapacitných kontajnerov
uložením na skládke odpadov v Jasove, poprípade jeho spracovaním v spal'ovni odpadov. Zmluva
ozneškodnení odpadu uložením na skládke odpadov, poprípade zmluva o zneškodnení odpadu v spaľovni
odpadov uzatvorená medzi poskytovateľom na jednej strane a prevádzkovatefom skládky odpadov
(prevádzkovateľom spal'ovne) na strane druhej tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť zbemé nádoby stuhým komunálnym odpadom avybranými
komoditami separovaného zberu na verejnom priestranstve mimo uzatvorených nehnuteľností. Vpripade
nezabezpeíenia vyloženia zbemých nádob s s tuhým komunálnym odpadom a vybranými komodítami
separovaného zberu odberateľom pred uzavretú nehnuteľnosť, bude zber hihého komunálneho odpadu
avybraných komodít separovaného zbem považovaný za vykonaný. Mimoriadny vývoz nad ramec
harmonogramu bude fakturovaný podľa zoznamu ocenených položiek uvedeného v prílohe č. 3 tejto zmluvy,
pričom dátum zbem určí poskytovateľ.

6.5 Objednávateľ je povinný sprístupniť zbemé nádoby s tuhým komunálnym odpadom a vybranými komoditami
separovaného zberu počas celej predpokladanej doby plnenia predmetu zmluvy tak, aby knim viedla
komunikácia široká minimálne 3,0 m. Zbemé nádoby stuhým komunálnym odpadom avybranými
komoditami separovaného zbem sa na základe harmonogramu vykladajú mimo uzavretých nehnuteFností,
pričom zber sa vykonáva od 6:00 hod. do 18:00 hod..V prípade nedodržania tohto odseku poskytovateľ má
právo odmietnuť vykonanie služby Čím nie sú dotknuté jeho práva za úhradu služby.

6.6 Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať, či zbemé nádoby obsahujú len druhy dohodnutého tuhého
komunálneho odpadu a vybrané komodity separovaného zberu a či veľkokapacitné kontajneiy obsahujú len
druhy dohodnutého objemového azmesového odpadu. Pri existencii iných druhov odpadu vzbemých
nádobách a veľkokapacitných kontajneroch, ako je dohodnuté, rovnako ako pri poSkodených a preťažených
zbemých nádobách nieje poskytovateľ povinný realizovať zber a zneškodnenie odpadu.

6.7 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy podľa bodu 2.1 tejto zmluvy v súlade so všeobecným
nariadením obce na základe harmonogramu pravidelne 1 x za dva týždne - podl'a harmonogramu vývozov.

6.8 Ak si to vyžadujú prevádzkové podmienky je možné zmeniť deň poskytnutia predmetu tejto zmluvy
dohodnuty v bode 6.7 len po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán. Poskytovateľ je v takomto
prípade povinný poskytnúť predmet zmluvy v najbližšom možnom termíne.

6.9 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy podťa bodu 2.2 tejto zmluvy a prevziať od
objednávateľa objemový azmesový komunálny odpad z veľkokapacitných kontajnerov kjeho zneškodneniu
v pracovných dňoch v čase od 6:00 hod. do 18:00 hod., v prípade potreby aj v inom vopred dohodnutom čase.
Dopravu tohto odpadu zabezpeČí objednávateť svojimi prostriedkami.

6.10 Poskytovaíeľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy podľa bodu 2.3 tejto zmluvy v súlade so všeobecným
nariadením obce na základe harmonogramu pravidelne 1 x mesaČne (plasty) - podľa harmonogramu, 1 x
mesačne (sklo) - podľa hannonogramu, 1 x za dva mesiace (papier) - podľa harmonogramu aostatné
komodity (pneumatíky, elektroodpad, autobatérie a iné) s nepravidelnou fŕekvenciou odvozu na požiadanie
objednávaíeľa.



6.11 Ak si to vyžadujú preváázkové podmienky je možné zmeniť dni poskytnutia predmetu tejto zmluvy
dohodnutý vbode 6.10 len po^predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán. Poskytovateľ je vtakomto
prípade povinný poskytnúť predmet zmluvy v najbližšom možnom tenníne.

6.12 Poskytoyateľ sa zaväzuje pri poskytovanÍ predmetu zmluvy postupovať s odbomou starostíivosťou. Zaväzuje
sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy upravujúce túto činnosť t. j. zákony, nariadenia ako aj vyhlášky,
technické normy a _podmienky zmluvy. Poskytovateľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa,'zápismi'a
dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutíami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej

ŕ

spravy.

ČlánokVII
Zodpovednosť za vady

7.1 Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má preánet zmluvy v časejeho poskytovania objeáiávateľovi.
7.2 Poskytovateľ sa zaväzuje zaôať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy bezprostredne po prevzatí

písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa doručenej poätou, poprípade elektronicky a vady
odstrániť v čo najkratšom možnom termíne v lehote dohodnutej s objednávateľom.

7.3 Poskytovateľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy spôsobené použítím poškodených alebo nevhodných
zbemých nádob a veľkokapacitných kontajnerov poskytnutých objednávateľom a poskytovateľ ani pri
vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozonúl objednávateľa a ten na
ich použití trval.

7.4 Poskytovateľnezodpovedá_za vady predmetu zmluvy spôsobené neumiestnením zbemých nádob na tuhý
komunálny odpad a vybrané komodity separovaného zberu v dohodnutý čas na dohodnuté miesto podl'a bodu
6.4 a 6.5 tejto 2'mluvy.

7.5 Poskytovateľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy spôsobené nedovezením veľkokapacitných kontajnerov
sobjemovým azmesovým komunálnym odpadom na skládku odpadov, respektíve do spaFovne odpadov
podľa bodu 6.3 tejto zmluvy.

7.6 Objednávateľ sa zaväzuje prípadnú reklamáciu vady predmetu zmluvy uplatniť bezodkladne po jej zistení
písomnou formou u oprávnenej osoby poskytovateľa podľa čl. I tejto zmluvy.

7.7 Objednávateľ môže zabezpečiť odstránenie vád predmetu služby na náklady poskytovateľa, ak tento vady
neodstráni v dohodnutej lehote.

v

ClánokVm

Zodpovednosť za škodu

8.1 Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí druhej zmluvnej strane porušením povinností
ustanovených touto zmluvou. Vtakomto prípade budú zmluvné strany postupovať vzmysle ustanovení
Obchodného zákonníka v platnom znení o náhrade škody.

8.2 ŽÍadna zo zmluvných strän nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne druhej strane vsúvislosti
s poskytovaním predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy, ak táto bude spôsobená z titulu vyššej moci.

8.3 Poskytovateľ sa zaväzuje pri poskytovaní predmetu zmluvy vykonať všetky opatrenia potrebné na odvrátenie
poprípade zmiemenie škody.

8.4 Poskytovateľ sa zaväzuje opraviť na vlastné náklady poškodené zbemé nádoby na odpad, ak dôjde k ich
poškodeniu pri poskytovaní predmetu zmluvy.

8.5 Poskytovateľ zodpovedá sa škodu pri poskytovaní predmetu zmluvy spôsobenú vlasmým zavinením počas
svojich pracovných postupov prí odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady.

w

ClánokIX

Zmluvné pokuty

9.1 Ak poskytovateľ poskytne predmet zmluvy podľa bodu 2.1 tejto zmluvy po termíne uvedenom vbode 6.7
tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 1/52-tiny dohodnutej



cenyzapredmet zmluvy podľa bodu 2.1 tejto zmluvy uvedenej vzozname ocenených položiek, ktory tvorí
prílohu ä. 3 tejto zmluvy, v Časti s názvom "Zber, odvoz a zneSkodnenie tuhého komunáliíeho odpadu zo 110 1
a 1 1001 zbemých nádob".

9.2 Ak poskytovateľ neposkytne predmet anluvy podľa bodu 2.2 tejto zmluvy v lehote podľa bodu 6.9 tejto
zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z l/52-tiny dohodnutej cenyza
predmet zmluvy podľa bodu 2.2 tejto zmluvy uvedenej v zozname ocenených položiek, ktorý tvorí prilohu č.
3 tejto zmluvy, včastí snázvom ,^neškodnenie objemového azmesového komunálneho odpadu
z veľkokapacitných kontajnerov".

9.3 Ak poskytovateF poskytne predmet zmluvy podľa bodu 2.3 tejto zmluvy po termíne uvedenom v bode 6.10
tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednavatel-ovi zmluvnú pokutu vo výSke 0,05 % z i/52-tíny dohodnutej
cenyzapredmet zmluvy podľa bodu 2.3 tejto zmluvy uvedenej v zozname ocenených položiek, ktoiy tvon
prílohu č. 3 tejto zmluvy, v Časti s názvom "Separovaný zber".

9.4 Ak poskytovateľ neodstráni vady podľa bodu 7.1 tejto zmluvy vdohodnutej lehote podl'a bodu 7.2 tejto
zrduvy^epov^zaplatiť objednívaterovi zmluvnú pokutu za každú vadu vo výške 33.. eur za kaMý
začatýdeňomeäkania.

9.5 ^^^^:^l^:^sw^bod^^zm^Je:povinný zaplatiť poskytovateFovÍ úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej fakturovanej fínančnej
čiastky za každý začatý deň omeškania.

9.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne
oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

v

CIánokX

Trvaniezmluvy

10.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dna nadobudnutiajej úfiinnosti do 30.6.2015.

v

CIánokXI

Odstúpenie od zmluvy

11.1 Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu využiť právo odstúpenia
od zmluvy podľa § 344 a násl. Obchodného zákonníka.

11.2 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany poskytovateľa sa považuje opakované:
- omeškanie poskytovateľa s poskytnutím predmetu zmluvy v stanovenom termíne podľa bodu 6.7, 6.9 a 6.10
tejto zmluvy, alebo prekročenie termínu poskytnutia prcdmetu zmluvy o viac ako 14 dní,
- nedodržanie podmienok tejto zmluvy,
- nedodržanie kvality a parametrov poskytovaného predmetu zmluvy deklarovaných poskytovateľom.

11.3 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:
- opakované omeškanie s úhradami faktúr po lehote splatnosti,
- prekročenie lehoty splatnosti faktúry o viac ako 30 dní.

11.4 Odstúpeníeodzmluvyjeúcinnédňomdoručeniapísomnéhooznámeniaoodstúpeníodzmluvydruhej strane.
Týmto dňom zmluva zaniká a to so všetkými právami, ktoré z tohto titulu oprávnenej strane vzniknú v zmysle
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať
alebo meniť bez súhlasu druhej strany.

11.5 Právo na náhradu škody zostáva zachované aj po odstúpení od zmluvy. OdstúpenÍe od zmluvy sa nedotýka
nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, práv týkajúcich sa záruky a zodpovednosti za vady.

11.6 Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana písomnou výpoveďou s dodržaním 2-mesačnej
výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede
druhej zmluvnej strane. Uplynutím výpovednej lehoty zmluva zanikne.



y

ClánokXI
Záverečné ustanovenia

12.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami aúčinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods.l, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov vnadväznosti na § 5a, ods.l, a5 zákona č. 211/2000 Z. z. osÍobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.

12.2 Dňom uzavretia tejtozmluvysú zmluvné strany svojimi prcjavmi vôle via^ané. Zmluvné strany vyhlasujú, že
túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nieje obmedzená.

12.3 Obidve zmluvné strany vynaložia úsilie prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť pri poskytovanf predmetu tejto
zmluvy, riešiť cestou vzájomnej dohody.

12.4 Vzťahy zmluvnýchstránvyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými
ustanoyeniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.

r

12.5 Túto zmluvu možno meniť a dopÍňať po vzájomnej dohode zmluvných strán len formou písomných poradovo
očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

12.6 Zmluvaje vyhotovená v štyroch rovnopisoch. z ktorých každá zmluvná strana dostane dva rovnopisy.
12.7 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá za nevýhodných podmienok alebo v tiesni, že si

zmluvu prečítali, jej obsahu a zneniu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
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Iná/OlbHPolakovič - konateľ Ing.^ťefan Jaklovský
Ing. Ľe liščáková-konateľ tarosta obce



Príloha č. 3 k zmluve o poskytnutí služby

Zoznam ocenených položiek

Poskytovateľ: AVE Košice s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice

Objednávateľ: Obec Poproč

Predmet zmluvy: Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaný zber
v obci Poproč

Zoznam ocenených položiek:

- Zber, odvoz a zneSkodnenie tuhého komunálneho odpadu zo llOlaz 11001 zberných nádob:

Pocet HOlnádob: 950 ks (vlastné)
Početl lOOlnádob:
Pofiet odvozov/rok: 26

Počet Cena za MJ Cena spolu
odvozov Množstvo vEUR vEUR

P.č. Názov položky MJ zarok odpadu bezDPH bezDPH
1 odvoz s..Äi-.'^

odpadu '.ť- '/..^
i!

.-.4:-\.^..

1. Zber a odvoz odpadu zo 1101 nádob z 1 nádoby 24700 0,39 9 633,00
>/.

'.ŕ

1 odvoz ^- '. \^-

v

odpadu J^

^
-.'I .- .

2. Zber a odvoz odpadu z 1 1001 nádob z 1 nádoby 'i -
.. .'v

3. ZneäkodnenÍe odpadu tona 350 33,10 11585,00
Poplatok podľa zákona  . 17/2004 Z.

4. z. o poplatkoch za uloženie odpadov tona 350 4,979 1 742,65

- Zneškodnenie objemového a zmesového komunálneho odpadu z veľkokapacitných kontajnerov:

CenazaMJ Cena spolu
Množstvo vEUR vEUR

P.č. Názov položky MJ odpadu bezDPH bezDPH

1. Zneškodnenie odpadu tona 67 36,00 2 412,00
Poplatok podľa zákona č. 17/2004 Z.

2. z. o poplatkoch za uloženie odpadov tona 67 4,979 333,59



- Separovaný zber:

Komodity: plasty + sklo + papier (plus pneu, elektroodpad, autobatérie)
Počet 1 1001 nádob: spolu 57 ks (prenájom) - (19 ks plasty + 19 ks sklo + 19 ks papier)
Počet odvozov/rok: spolu 30 (12 plasty + 12 sklo + 6 papier)

Cena za MJ Cena spolu
vEUR vEUR

P.č. Názovpoložky MJ Počet bezDPH bezDPH

1. Výpočet podl'a počtu 1 1001 nádob a počtu odvozov

a] 1 IQOlnádoby-prenájom ks/rok 57 2,40 136,80

b) 1 100 1 nádoby - manipulácia ks/rok 570

2. Výpočet podfa počtu obyvateľov

Počet obyvateľov obyvateľ/rok 2768 1,68 4 650,24

Cena spolu bez DPH: 28 417,04 eur
DPH-20%: 5 683,41 eur

Poplatok podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov spolu: 2 076.24 eur
Cena spolu s DPH: 36 176,69 eur

V Košiciach, dňa ^. ^\ ^Q ^ ^ V Poproči, dňa ^tí. O^ ^\

Posky^ovgtgľ: Objednávateľ: Q  (T ^.ľTri-^A.
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Iňg.Le BuliSčáková - konateľ starosta obce


