
Obec Poproč

Obecnv úrad Poproc, Školská 2, 044 24 Poproc

r_

sp.zn.OcO-MOl/2020

č. záznamu: 401/2020

Zápis v spise
V súlade s ust § 5.a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z.z o slobodnom pristupe k m&nnáciám a o zmene

a.doplnemmekt<)lÝchzákonov(zákonoslobodeinfonnácií)vz°^"^°-hpredpisovsom
ato poverený zamestnanec obce Poproc zverejnila dfla 30.7.2020 na webovom síďe obce
Poproč:

Zmluvu, sp. Zn. OcÚ-I-401/2020, Č. záznamu: 401/2020
uzavretíi: 29.7.2020

zverejnenú: 30.7.2020
účimiúod: 31.7.2020

zmluvné strany:

1) ObecPoproČ
Školská2
044 24 Poproc
zastúpená starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou HiFovskou

2) KOSTTa.s.
Rastislavova 98
04346Ko§ice

v

v zastópení, Ing. Lucie Šprinc, Ing. Renáty RabatinoveJ, na základe phiej moci

Predmet zmluvy: nakladanie s odpadnú.

VPoproči, 30.7.2020

Lucia Mohiárová
zamesäaanec poverený zverejňovaním



>

KOSIT

ZMLUVA O DIELO č. ZM-KO-OD-20-1318 2020/OBEC
uzatvorená podľa §536 a nas). Obchodného zákonnika i. 513/1991 Zt>. v platnom znenf medzi tymlta zmluvnyml stranami

ZhotovrteT;
Spoloínosť: Kosrra.s.

Sídto; RasUsIavova 98,043 46 Košice

Zapfoanív: Obch. ng. 05 Krôtae 1, Odd" Sa, VI. í.: 1169/V
IČO: 36 205 214 01Č: 2020061461 IČ DPH: SK2020061461

Vaastúpenii Ing. Lucla Šprlnc, Ing. Renáta Rabatinová, na základe plnej mocl
Bankové spojenle: Tatra banka a.s, BIC: TATRSKBX IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001

Poverení téstupca; Ing. Ifvia Kundratová

Kontakt: Tefefôn; 421917 505 379. EmaN: kundrabwa@l(Ds(tstt
(tfalefl ten "zhotovfteT').

Objednávateľ:
SpohnEnosť: ObecPoproe
Sfdlo: Školska 2,044 24 PopTOÍ

IČO: 00324639 DIČ: 2020746189IČ DPH: -

Bankové spojente; PRIMA banka Stovensko, as. BJC; KQMASK

IBAN; SK07 5600 0000 0004 0477 0001

Zapfsaná v obch. xreglrtri:
f r

Povenny zástupca: Ing. Iveta KOMOHOVA HItXiVSKÄ

Kontakt; Tetetón: 0907 950 728, E-mal: starosta^poproc^k
(ďaieí ten "ottjednávater), (ďalej spolu ^mluvné strany")

PREAMBULA

1. Zmluvné sbranv zhoctoe prehlasuiú, že ^ pcxlfa osoban^ predftí^ oprátímró na výkon všťHc^ ännoró, kl(^ só nevyhmrtró
vzájomne dohodnutých v tefto zmluve.
2, Na úôe^ t^ ml^ a iel prtoh sa pod poirnom ^lužb^ nMumegu sfrôby SpBilfikované v fl. I žmluvy.

3. Zmluvné drany uzatvárqjú tóto zmluvu na základe vysledku ver^ného obstarávanla s predmťtom tíkazky: .jUier, odvoa a likvidácla odpadov v
obd Poproč", na podklade ponuky predloženej zhotovBef'bm v zmyste vyzvy na predUadanle ponúk zo dňa 22.07.2020.

V, *

Cl-ANOK I. Predmet zmluvy

1. Zhotovlter sa touto anluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateTa teomplexné stužby súvlsface s nakladamn s odpadml v súlade so záfconom č.
79/2015 Z. ž. o odpadodl a o zmene a doplnenf ntektafých zákDňov (ďalej len ^ákon o odpadoch*) a s krtegonzáctou odpadov v anyste Katatógu

>,

Odpadov stanoveného VyhtíSkou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. (ďate} ten JCatafóg odpadov") - odpady skupiny č. 20 Katalógu odpadov - komunálne odpady
vrátane jeho 2tožlek, ktoré vzrrikajú na územf obce jej obyvateTrrt a pf^>. pravnlckýml osobaml so ridtom v obd a to tteto sltuEby:

a) ztier, odvoz a zneäkodnenle zmesového kamunálneho odpadu lat. c. 20 03 01 zo 110 Ift. nádob (kuka) a 1101 vriec a 1100 UL nádob,
b) zber, odvoz a znešfcodnente objemného odpadu kat. Č. 2003 07 z verkokapaďtných tont^fnerov (VKK) a vefkoobícmových kontaínerov
(VOQ.
c) zber, odvoz a zneäteodnenie drobného stevebného odpadu kat-č. 20 0308 z VKK a VOK,
d) zber, odvoa a zneškodnente odpadu z äntannov kat č. 20 0203 z IIOO  . nádob, VKK a VOK,
e) prenájom zbemých nädob,
f) odvoz a uieikodnente bfologicky naloŽteefného kuchynsfcého odpadu kat. c. 20 01 08 (BRKO) 20 110 Kt. nádob,
g) odvoa a zneSkodnente nebezpe&iého odpadu (N0),

to vsetko v súlade s platným a úanným všeobecne záväzným nariadením obce o nafdadanf s odpadom (ďatej ten "VZN"), za podmtenok dqjednanýdi
toubo imluvou a v roasahu tak, ato sú tieto služby padrobne Speäfikované v prilohe  . 1, ktorá tvori neodddtternú súéasť tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa touto zmlurou zavänjje zaplatíť zhotovtterovf za poskytnuté služby dohodnutú cenu za podmtenok dojednaných v tejto zmluve a
dodržiavať povlnnosti Stanovené anluvou a zákonom o odpadoch.



ČLÁNOK II - Miesto a spôsob plnenia

1. Mtestom ptnenla podfa bejto zmluvy je katastrálne územte obce Obec Poproč.
2. Zmluuié str^ sa (tohodU, íe zMovfteF faude vytoí^ať služby pc^ ä. I. ods. í pfsm. a) t^ zm^ v htervale: 2 x t^denne, prto
deň vývozu zhotovfteroznámf objednávaterovl pfeomne (postaä'e-fnaltom),
3. Ostatné služby podTa ä. I ods. 1 okrem pbm. a) tefto zmhivy sa ahotoviter zaväzuje vykonávgť na záldade pfeomnef objednávky (avfaa) otifednávgteťa,
podTa potrieb ofcjednénrtera a kapadtnych moänoStí žhohnftefa. ObjedróvateT Je pavinný otijednávku zaslať aspoň trl (3) pracovné dnt pred
poíadovaným termínom pfnenia a to na dispeäng zhotovitera (postaď e-maltom na adresu: obl.dlspedng *osttsk) a v tópif a} na adresu povtíeného
zástupcu zhotovftefa uvedenú v záhtavf zmluvy. Rovnaký potup sa uptertnf aj v prfpade paŽÍadavky objednávatBTa na služby nad rámec dohodmrtych v
tejto zffituve/ tzv. doptnkové duSby v ofalastí naktedanla s odpadom.

4. Zhotovttrf vyMaatíe, äe butfe plniť predmet te}to zmtuvy v sútade so zákonom o odpadoch a prtíuSnou tegjslatfvou v oblasU nafdadanla s odpadmí/
a to energetickým zhodnocovanfm 80%, zneškodňovanfm atebo kombtoáctou týchto ftnnostív zartadeniadi na raldadanie s odpadom atebo na skiédkach
odpadu.
5. Zhotovtter sa zaväzuje vykonávgť dohodnuté sluäcfay vhodnými bechnfcfcýml prostriedkami urcenymi na tento úČel ako aj fýzfckýml osobarrri, lctorých
zdravotný stav, schopnostl, Inŕatifitačné predpoklady a odbaná sposobilosť zodpoveda}ú unností padra tejto mtíuvy. V súvfslosti s tým je íhotovtter
povinny dodrziavať vseobecne záväzné právne predpfey bezprôustí a odirany zdravla pri präd a plniť sl úlohy na úseku BOZP, PO a ochrsny žmrtnébo
prostredia.

*ť -f

ČIÁNOK III - Cena

1. Na zátóade dohody zmluvnýd1 stoán (v súlade so zátonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnam znen), sa ob}ednávateT zaväzuje zaplatíť zhotovfterovi
cenu za äuíby podTa tejto zmhivy v rozsahu podťa skutočne vykonaných vykonov. Jednotílvé riožky tvoriace cenu só Spedffltované podfa druhu a
nusahu duŕby v potozfmvoin rozpoňe, ktorý tvorf neoddeKteftiú sóčasť zmluvy ako pritoha Č. 1 t^to zmhivy. Takto stgnovená cena požadovanydi
služleb sa použije počas cef^) doby tnania tejto amluvy.
2. Cena za dophikové äužby, ktoré nte sú predmetom tejto zirduvy, je stanovená v zmysle planého oennfka doplnkovych slufieb zhotoujteä'a a bud&
predmetom cenovej ponuky kazdejjednotilvej otrfednávfy.
3. Ceny podFa tohto äánku sa rozume)u bez DPH, kborii zhotovitéT vyá&iáe podTa prislušných vŠeobecne zäväznych právnych predplsov úänných v čase
vzniku áahcMfí povlnností, nsjmä v zmysle z. č. 222/2004 2-z. o danl t pridanel hodnoty v znení nestoršfch predpfeov íďalej ten ^ékon o OPHľ).
4. V pn'pade zneškodnenia odpadu jeho ukáením na skládke odpadov bude zhOŤovftď (c cenám podfa botto ďánku osobftne prtpočftavať zákonný
poptertok vo výike stanovenej podTa prfehánýdt vieobecne záväznych právnych predplsov úänných v čase poskytnutfa služby (nepodlteha DPH);
objednávater ako poplatník sa v t^bo súvtslostí zaväzute ozrómtť zhctanriteravi údal o sadzbe.
$. Na základe dohody amtuvných strán Jednotkové ceny poďa odseku 2 tohto čfánku môžu byť upravené raz ročne vždy k l. dňu roka jednostranmým
právnym ukonom (pisomnym oznámením) zhotovtteTa:

a) z títulu infláde v Stovenskej republike vyhlásenej štaUstídtým úradom Stovensk^l repubnky, a to o sumu sň&nu mieiy fnflátíe v Stovenskej
republfke za be&iý katendámy rok a výšky jednoUívých Jednotkových tíen za sluŽfay platených v bežnom katendémom roku, a to TO vzťahu k
všetkýmjednotkovym cenám za služby, a
b) z tftulu náraetu výsky minlmálneí mzdy vypfývaíúce] zo väeobecne záväzných právnych predpisov, a to o sumu zodpovedajúcu 1/3
percentuálneho medriroäiého nárastu mlnlmálnet mzcfy, a to vo vzťahu k víetkym jednottavŕm ceném za sháby, a
c) z tttulu aneny vieobecne záväaiych právnych predpisov na úseku dam', poplatkov a poptotku za utozenle odpadu, alebo fďi nahradenfm, afebo
vznikom nových povhiností na úseku daní a poplatkov, a to o swnu zodpovedajúcu rozdíehi medtí výdavkaml pred talcym zvýšením a po takomto
zvyšeoŕ, a to vo nťahu k tým iedrotkovým cenám za sháby, kborýdt sa takáto zmena tyto,
ODjednävateT Je pcvinný platíť takto zvýšené Jednotícové oeny za duSby od totenitómeho mesiaca nastedujúoeho po doruéení omámenta podfa
prvefvety.

ťlÁNOK IV - Platobné podfflienky
1. oyednávater vyhlasuje, že predmet zmluvy bude flnancovaný výtu&ie z prostrtedkov oboe v sútade s pristuSnými ustanoveniami zátona o odpadoch
a súvistecfch právnych predpisov a v žmysle platného a úänného VZN.
2. Na záktede ttohody anlumýďi strófi cena za duzby podTa te^to zmhjvy bude uhrädzaná mesačne pozadu, podFa skuto&ie vykonaných služieb v
pristugnom katendámom mesiad.
3. Cenu za služby podfa ô. M tejto zmluvy sa objednávattf zaväaffe zapfatfť na záldade fäkttiry - rfadneho daňového dokladu so vSetkými nátežttosťami
v zmyste zákona o DPH, vystavcnej zhotovíefom nafneskôr do 15 dnf od poskytnutla shjžby, alebo v prípade opakujyceho sa plnenla - súhmne raz
mesaône, vždy po uptynutí prisluSného kalendémeho meäaca, v ktorom boti shuby poskytnulé. ŕievytinulným podMadom pre fakturádu je doMad o
váhe odobratého odpadu (tzv. vážny Ifctok) a/alebo záznam o výkone vuddta (tzv, stazka) a/atebo sprievodný Itst nebezpeäróho odpadu (tzv. SLNO), a
ďalšie stanovené touto zmluvou a pfísfusnýml právnymi predpismL
4. ZhotovitfiTJe v odôvodnenychprípadoch opróvnený vystavť objednávateTov) zálohovú fäktóru a otgednávateTje povhinýju zaptatfťv urccnej skratenej
lehote splatnosti, a to nqjmä, ate nie len v pripiade omeŠkania ofajednávabefe s úhractou leho záväzkov, V tatam pripadfi žhotovtteť zohťadni uhradenú
zálohovú platfau vo /aktiire podTa oós. 3 tohto tíánka Neuhradenfm zálohovej faktúry riadne a véas stráca objednévater nárok na plnenfe podľa tejto
anhivy.
5. Originál faktúry (aj zátohorel) zhotDVitrf odoíle obíednávateTovi pojej vystavenf poStou a v prtpade poäadanriy objednávatera 3} v tófrti na e-mattovú
adresu objednávateTa uvedenú v záhlavf tejto zmluvy.



6. Lebota splatností fal^ je 30 dn'od j^ dorvfenla. V prfpade, že fel^ra nebude obsahovaf vse^ nál^^ podra zitona o C^H, oh^náva^
oprfvnený vrátfť Ju na opravu a/alebo doptnenie najneskfir do 5 dnfod jej doručenla. V takom pffpade tehota sptatnostt zaone plynúť aí dwu5enim
apravene) fatíúry ohjednivattí'ovi. Lehota na vrátente fäktúry podľa tohto odseku je dodtžaná, ak objednávatrf v uvedenej tehote odovzriá túbo faktúru
na poštová prepravu.
7. Dňom zaplatenla fakUiry v súlade s ustanovenlaml tejto zmhivy sa rcaumte deň prlplsania prfsiuSnej sumy v prospedi bankového úftu zhotovttďa.
8. V prfpade omeäcanta s úhradou faktúry je zhotovfter oprávnený poíadovať aj zaplstenie úrotMv z omtíkante w výšte 0,02 % z ď5n^ sumy w každý
deň omeškanfa.
9. Ak Je objednávatef v uneškanf s úhradou fättúry vtac ako 60 dnť odo dňa splatností, zhotoviteT le oprfvnený psomne odstúpff od tcjto zmhjvy,
nakoTko sa tcto považu)e ZB podstatné ponišenle zmluvy. V tomto prí>de zhotovfteT nenesie zodpovednosf za skDdy vznlknuté v súvlsfoäi s tým a má
nárok na zaptatente všetkých služieb poskytnutých otitednávalrfflVI do dna úännoäí odstupenla.

ČLÁNOK V Záväzlcy amluvných strán
l.Zhotovtteť sa žaväzuje:

a) vykonávať dohodnuté sluíby s náfežftou odbomou starostftTOsťou, riadne a včas, podfa dohodnirtého liarmonogramu atebo v zmyste
otgednávky a v súbde s oprávnenymi požtadavkaml objednávatera,

b) zabezpťäť prepravu odpadu vhodnýml dopravnýml prostrledkaml spôsobflýml na prevádzku v zmyste požladaviek sbanovených zátaxnom č.
56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znenf neskorefch predplsov a v prfpade prepravy nebezpeätého odpadu a) v súlade $ Európskou dohodou o
medtínárodne) preprave nebezpečných vecf (ADR) a súvisiadml právnymi predpisml,

c) prexďať a zhodnotff/zneškodnäť dohotíntíý dmh odpadu uríenym spôstíbom a v ď-čenom zartaderó, potíarje zhotoviteT oprávnený naMadať
s týmto odpadom v súlade s príslušnymf povotenlami na prevádzkovanie urfieného zariadenta,

ď) vybaviť vDzkJto všetkymi dokladml, najmä dennym láznamom o vykDne vozldla (tav. stazka),
e) zabezpeSť váäenie odouzdaného odpadu a vystavť o tom dokiad,
f) vykonať vSetícy próce s&visiace s odberom odpadov v sutode so zálmnom o odpadoch a súvislBdmi právnym) predptsmi,
g) bezodkladne písomne oboznámiť objednávatera o vzniku ataäkofvek udatostí, ktorá bránl atebo sťazuje vytonante sluzby (postaä e-maBom)

h) v pf^ade odberu nebezpeáiého odpadu - kat ,Nn (ďatej ten "NO") od objednávatefa, prevžlať na seba vStíky povinnosti vyplývajúce zo
zákortí o oäpadoch, najmä ^niť ohtawvadu pavlnm^ prepravy N0 voň orgtoam Stá^ sprj^ a zaslaťctiiecbrä'ra^o^ 1^^
vrátane potvróeného SLNO,

2. Objednávattf sa zaväzuje:
a) zsbRg)eäťodoiBdanteodpaclutakako)eSpeťlftkovanyfvä.I(Kte. 1 teďto ímluvy v súfeKte s platným a áännŕm VZN obce/
b) zabezpeäť prftomnosť pavereného zéstupcu na mieste a v fase vykwiávania sluíby, za äfietom potvrdenia záznamu o výftone vozidta (tzv.

stazka) prip. ďaSfch doktadov, a to vsetto bezodkladne po posfqrtnutí dohodnutei sluäiy, v opa&nm prípade ss stazka považuje za potvntenú
aj bez podpisu atijednávatrfa,

c) v pripade odovzdania N0:
i. vystaviť/potvtďiť sprievodný list nebezpecného odpadu, poklar sa zmluvné strany nedohodnú, že SLNO vystavt zhotoviteľ a potvrdiť aj
nátíadný ttet pre vnutroStítnu prepravu nebezpeCných ved,
B. zabetpeäť, aby N0 bo) zabaleným vhodnom obate a rtadneoznačený v sútade s ust. §25 ods. 4 záliona o odpadodi a v zmyrie p^adavlek
z. c. 56/2012 ZA O cestne) doprave a súvlsiadml predpfemff
ill. neanŕesavaťjednoälvé druhy nebezpečných odpadov navzájom, ani ich nerieďf, v pripade odpadov obsahujúdch aabesttteto stabfllzovať,
Iv. zabe2peciť za účetom uiíenia nebezpecných vlastností a MSsfch podmienok nakladania s takýmto N0 odber vzorieVpreďoŽť anafýzu

*

vlastno^'a zhďenia N0 v zm^te §9 vyMá^ MŽP SR c. 371/2in5 Z.z., po^ tíeto úda^ nie je maíné 2lstíť z karty bezpečnostných ódajov
aiebo zo sprievodnel dúkumentáde,
v. zabtípeäť, aby odpadové oleje (ďatej ten ,OL") ako speäfický dnih N0 neboti zneäistené látfcami obsahujúdmt chtór/ razpúSťaďá,
potyditórované bifenyiy (PCB), mechanické neďstoty a pod., najmä zabezpeíiť, aby OL spfftal nadedujúce parametre:

obsah vody v ŕimotnostných % maac 20%>

oteah chtóni v hmotnostnýtfi % max 0,5 %.

obsah mech. neästfit v hmatnostttých % max 1 %.

. teptota - bod vzptenutia mfn 110 ° C

d) poskytnúť zhotovBeTovt pri ptnení tejto zmhivy nevyhnutne potrebnú súčírmosť,
e) zdriať sa akänkoFvdt konania, ktoié by mohlo ohroziť, znemozrtť a/aletn zabrániť zhotovitefbvi v riadnom plnení tejto zmluvy.

2a kategortzádu odpadu zodpovedá ob}ednávater. Zhotovitef má próro vykonsť vizirilnu kontrofu odpadu s äerom overiť si údaje o pôvode,
vlastnostiach a zlažení odpadu deklarovOTé objednávatefom.
4. Váženle zhotoviterom prevzatého odpadu sa uskutoíňuje na certifUcovanej váhe. Dokfadom preukazujúcfm množstvo odovzdaného odpadu je vtíny
lístok vystaveny zhotovitierom.
5. Ob!ledniwrtBrjeoprätfnenývttoroffi)torvelt$lád)u v^conávanladuäivkontrolovaťj^fvykonávanie.
6. Zhotovtteť má prävo odmietnuť prevzatíe odpadu B dohodnutó shižbu ncvykonať ate

a) obsahifle iné druhy odpadov ako sú Specffíkované v ä. L ods. i tejto zmtuvy;
b) obsahuje také druhy odpadov, s ktorýmf ífiotoviteT nie je oprávneny nakladať v súlade s príslušnymi porolenlamt a rozhodnutíami na

prevádzkovanie urôeného zariadenla;
c) poskymuäestuziebnle.ŕetechnidíymoiné.



1

Odmletnutle prevzatía odpadu a jeho dôvod zhotovfter oznámi otrjednávateľovf v mleste plnenia a potvrdenie zaste objednávateTovf tfež písomne
(postaS e-maitom) bez zbytočného odtdadu. V tomto pripade objednávatef stráca nirok na vytonante služfay.

7. V prípade opalcovaného odmletnutía podfa ods. 6 pŕsm. a) tohto odseku, sa toto považuje za pottóatné porušenle zmfuvných povtnnastí 20 strany
objednávatera s právom zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy.

^ t_

ČLÄNOK VI" Poistenie

1. Zhoto^rsazavSzi^kudfozaČBtiavykoi^anlB^tebpoiffatelto^uvymaťuzatvorerópol^tezotípovednostíMiätody, ktoré by v súvfstosti s
vykonánnfrn dužieb mohol obtednávateľovl spôsofafť sám, priip, Idoré by mohli spôsobff oblednávateTovi tretie osoby (napr. subdodávatella 2hotovfteľfl)
na sumu minimátne do výSky hodnoty poskytovanych shiäeto podfa ä. IB. kejto zmluvy.
2. Zhotovlter je povinný poistenie podľa totito Ítónku udrilavať po celý Čas favania tejto zmluvy a túto skutoáiosť kedykoTvek na pozladante objednávatefá,
v fehote piatích (5) pracovnýdi dní od doručcnla tepo poíladavky, a} preutózať objednávatefovi.
3. V prfpade vzniku polstnej udalostí je zhotovfter povjnný ftmeď informovaf objednávatefa o poistne) udatostí, zabezpečlť väetky dôfcazy a fné doktady
nevyhnutné k zabezpeíertu poistného ptnenia a postupovať v sútade s uzatvorťnou polstnou zmiuvou.

*. *

CLÁNOK VII" Doba trvania

1. Táto zmluva sa uzatvára na dabu určtty, od 01.08.2020 do 31.12.2020.
2. Zmluvné sa dohoďi, že uplynutím dohodnut^j doby trrarua sa zmkiva predlžttfe na rovnaké obdobfe. To neplatí v pn'pade, ak nlektorá zo zmluvnych
doruŕf dnjhej strane pEsomnú vypovetf 10 imkivy a to najneskôr trl (3) meäacB pretí uptynutím doby je) trvanta.
3- Zmluvný vzťah zatozený touto zmluvou moäno precfčasne ukonäf:

a) psomnou dohodou oboch zmluvnych stran, ku dňu uvedenému v tejto dohode;
b) odstúpením od zntfuvy v prfpadé podstatného poroSenla povlnností podTa te}to zmluvy alebo zákona^

c) pisomnou vypoveďou ktorejtoľrók zmhnnej sfrany aj bez udanta d&vodu; výpovedná lchota le tri (3) mesiace a začína ptynúť prvým dňom
naslednjúceho mesiaca od Jef domčenia druhej zmluvn^ strane.

A. Kaídá zmtuvná strena je oprävnené písomne odstúpft' od vtímy virfy v prfpade, ak druhá zmluvná strana podäatne poruŠi' svpje povinnosti' stanovené
touto zmluvou, platnau teglslatfvou v oblasU nakladanfa s odpadml a Obchodným zálconntkom.
5. Odstúpente od zmhwy mua' byť pfsomné a nadobúda úSnnosT dňom jeho doručenla.
6. ukoncenfm zmluvy ktorýmkofvek spôsobom nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

ČLÄNOK VIII - HI anHvosť

1. Zmluvné strany berú na vedomte, Íe pri plnenf tejto zmluvy budú mať pn'stup k iftfbrmáclám týkajúclm sa druhej zmluvnej strany (tfale) ten i/hďtraitá
zmluvná strana") a lel podnikante, najmä k Infbrmáctám obchodn^ vyrobnej, prevádztove), marketíngovej, finanén^, majetkovei/ organizBÍnej, personélne^,
hospodárskej a/atebo technickej povahy. Tieto infonnácte atebo akétariVek iné Infbnnácte verejne nepfístupró a súriaace s ännosťou dotknutej zmluvnq
strany, ktoré dfuhá ziriuvná strang zfska ústne, ptsamne atebo v ahejkoTvek ine) fonne pri plneró tepo imfuvy atebo v M súvisicstí, sú preďmdom
obchodného tqjomstra dotknutej zmtuvnej shrany, rovnako ak lcft dotknutá zmluvná strena týmto oznacuje ako dôvemé v zmysle g 271 Obchodného
zákonnflu (ďatej len jSÔvemé Informácfe*).
2. Zmhivné strany sa dtrfmda, ie vykonajú všetky opatrenla na zabezpečenie utajenia dôvemýdi tnfbrmáďf v súvisiosti s toubo zmiuuou a vzájomnou
koreSpondenctou v anysfe ustanovenla § 271 Qbdrodného zátonnfla. Zmiuvné strany sa zaväzujú/ že spinenie uíetu tohto äánku:

a) budú zachovávať mlcanlh/osť o dfivemých Irrfbrmáciádi, najmä sa zaväzujú s dôvemýmí infbrmáclam! zaobchádzaf ako s pffene tajnýmf, tíeto
dôvemé tntonnáde bee vystomého predctódaajúceho pfeomného súhiasu dotknutel mtfimt^j ärany priamo alebo ncprtomo trct^ osabe
neoznámfť, nesprtstupna, nezverejnlť alebo pre sete atebo hného nevyužť,

b) pisomne oznámiä Ariknubq zmluvnei strane akékofnk oiodnosti, fctoré fay mohli vlesť k vznlku konffiktu záujmov s dotknutou zmhtvou stoanou,
c) použjjú dôvemé Inftmnáde iba v súvfelostí s plnením predmetu tejto zmluvy a na dostahnutie úcriu podFa tefto zmluvy,
d) ofamedda zverenle dôvemých infbrmádt Iba tym svajim zamestnaneom, ttori su uríent na plnente predmetu tejto anluvy a u ttorj'di zabezpecuiú

dodrziavanie dôvemosti týchto infarmáctf a povfnností s tým súvlsiatích,
e) o kaŽdom sprfebupnenf dävemych (nformádf trtíiej strane v pripadodi stanovenych všeobecne zfirózným) právnymi predpteml budú 'informDvať

dotknutú zntlinmú sfranu, pri&im sa uvedené povinnasU zaväzufú vykonávať so vSetlmu potrebnou odbomou starostlivosťou.
3. Objednávater sa zaväzuje zdrzať sa atóhokaťvek konanla poSkodzuiuoeho dobrá poveäť, dobré meno atebo záujmy Zhotoviteľa, ako aj ate|ta)hrelc fonny
ovplyvnovanla exfstujúdch a pctendálnych klfentcv Zhtrtovftera s deTom ukončenia alebo obmedzenia spoliJpráce s Zhotovfterom, a to i po skoróenf tejto
Zrtiluvy,
4. V prfpade poruŠenia lítor^koTvdc povinností podfa tohto clánku je doUcnutá zmluvná strana oprávnena požadovať od dnjhej zmluvnej stiany za každé
tatéto poruSente, a ta aj opakavane, uplatsnfe zmluvnej potaAy TO výSte l00 , a to v tehote uróen^ vo výzve na % óhradu. Zaptetenim zmluvne} pakuty
nle je dotknutý nárok na náhradu äkody späsobenef dotitnuteí zmluvnej sbane poruSenfm týchto povfnností.
5. Tento článok zmluvy sa nevzťahuje na zverejňovanfe, sprfatupnovante a posic/tovanie mformádi objedn&vaterom, ak povlnnaď zvere)ňovať, sprfatupňovať
atebo poskytovať infbrmáde mu vypfýva zo vSeobecne záväzných právnydi predptsov, najnnä, no nie výluáie zo z. Č. 211/2000 Z.2, o stobodnom prfetupe k
jnfärmáciám a o unene a doplnení nietóofÝch zákondv <wtam o stobode infonnácti).
6. záväzok zachovať mléanlhosť o dôvemýďi Infbnnátíách pretrváva v priebehu trvanla tefto zmluvy a ncobmedzene aj po zánlku zmluvy.



>

*

t
ť

ČLÄNOK IX - Záverečné ustanovcnta

1. Adresou pre donifiovante sa roauimfe ac^esa s^ ako ^ e-maBoró adresa uvedená v léhtevft^ zn^, pričom kaädú zmenuje <^^
bťizodkJadneoznámiťdTurieJzmlLivneJ strane. V pf^pade podiybrtostí ptatí, že anena adresy neboto preukázateftie oznámená,
2. l^omnosf <toru&>aná etektronlc^ podfa t^ imluvy sa považuje za dom&nú n^neskôr df^ nasfediflútí^ po ^^
poítou SB považute za dontfenú a) dňoffl nátenta riďdly odoslelateTovi/ bez tíifadu na dävod Jej nedomČertg, 1 heď sa adresát o nej nedozvte.
3. Pritobou a neo(kteNteth(HJ sú&^ou tetto ^uvy su tíel VSeobecné obd>cM podrnl^ spotoftK^
pre obtíve zmhivné strany, poldar v zm^ nte je umfené Inafc Odtíné (ktfed^nto obstahnulé v žmlum majú v&ty (HT^^
4. Zmluvné vzťahy touto anluvou vystovne neupravenť, sa rtate pristušnýfri ustanoveniamf VOP, zátona o odpadoch v pfatnom mertf, sävfafsdm! prfvnyml
predpteml a Otxhodným zikomftmm v tomto poradi.
5. Ak rriektoré ustanovenla tejto Znduvy budú Zmluvné sbany/ súd atebo tné kompetentné orgíny povaíovať za nepiatné atebo nevymáhaterné, potom
takéto ustanovente bude neplatné fta v dotknutom a v najugEom možnom nusahu, pričom jeho wyäná časť, výawn a dopady, ato aj ostatné ustantírente
tejto Zmhjvy zostávajú v platnosti. Zmluvné strany budú v takom prípade postupovať tak, aby ú&l ustanoverf považovanydi za nevymáhateftté atebo
neptatné bot v maximálne) moín^ frtere rešpektovaný a pre Zntfuvné strany prfvne záväzný w fbrme umcŕňidúoef jeho právnu vymáhateThosť.
6. AkiékoTvek aneny telto artuvy )e možné vykonať vylučne pfeomne > fcnne dodrtku podpfsaróho obofna znDuvnýmf stranamt. To neplatf v pripadodi
stanoi^ch t(wto CTiIuvou, naj^ pri 2mene poverených os  inrfuvn^ ärán a pri anene tíbsahu pri  l^ nn^
pretípteov atebo prishiínýdi povotenfna prevádzku urôenébo zartadenfa, kedy tfeto mSžu byťmencnéjednostrannym oznámenm úotvÍenvm druh^zmlym^
strane-
7. Táto zmluva nadobúda ptetnosť dftom Jd podpisu obfdvoma zmlumŕnti stranaml a úännosť dňom nasledujúchn po drt JeJ zvenánenia v sďade s ust,
§47a zákona č. 40/1964 ZA Obäansky zákonnk, o &>m objednávater upovedomí ďntovtteTa (postaä e-ma8om).
8. Táto žmhnra Je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisodi s (rtBlnosťou ori^iálu, pojednam exemptíri pre kazdó anhnffiú stranu.
9. ZmhJvné strany prehtosujú^ Íe sl tíito anhivu preÍftaB, Je) ohsahu v oetom rozsahu porozumdl a nenujú k nemu vyhrady an) ďafSte prlpomienky, ie (ch
nnlumá voľoosť nte Je obmedzeró, zmluva je pretsvom lch slobodnet a váÍn^) vôte, netoota uzavretá pod nátiakom, ani v tíesnl a anl za nev^hodnytíi
podmtónok, fch prefav vôte je urätý a aOTumfteTný, na mak Ôoho túbo zmluni vlastnotučne podpfsu)ú.

PRÍLOHY

1. Véeobecné obchodné podmienky spotocnosti KOSTT a.s.
2. Spfnomocnenle pre Infl. Lucia Šprinc a Ing. Renáta Rabatínová m dňa 21.01.2020
3. Rrapte služieb a Jednotkcwých aen

2a zhotovttera Za objednávateľa
V Koäläach dňa 29. o^Sŕť V Poproň dfta 29.7.2020

I*/

I-t .rf-.f

/
a.s. ObecPopročšpfci^Ing.Luda . Renáta RabaUnová Ing. Iveta KDMÓROVÁ HIĽOVSKÄ

><
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Spl n omocnenie

SpoloÍnosť KOSTT <A so sfdlom Rastíslavova 98, 043 46 Kosfce, IČO: 36 205 214, žapísaná
v Obcbodnoro registri Okresného stídu KoSioe I, odá. Sa, vloíka Č. 1169/V, ďalej len "KOSIT a.s."
alcbo "spoloínosť" v prfsluSnom gramatickom tvare, zastúpená log. Mflriánom Christfenkom,
generálnym riadíteFom spotočnosti KOSIT a.s.

splnomocňuje

Ing, Luch) SpriaCt 1^. >
t

f ^1 , zsmestnantí v KOSTT a.s. ná pozfcii naditerka pre obchod a rozvoj^

a

lug, Rcndhi Rsbatinovtí, *

v F ZBmesmanú v KOSIT a.s. na pozicij naditePka
Divíziepredaja

ďalej spoloCne ako ^Splnomocncnhynť"

na apoioíné zastupovanto KOSIT a.s. v rozaahu uvedenom v tomto Kplnomocnení.

SplnoBiocncDÍc sa udeľujťna dobu výkonu vyfitc uvedcných pracovaých porictí
>plDomocDenkýň*

SDJnomocncnlcnic sd oorávneaé v^hradac SDoloÍpe:

podpísovať za spolofinosť (naxnmálne víak do výiky 165.000,- EUR ročne z&jednu operóciu zmluvy.

typu PP, SO, N0, OL, SZ. NK, KZ, Zmlyvy oďdo ainé zmhitvy/objednávlcy dojcdnávané a
uzatvárané úsekom pre predaj a rozvoj obchodu za Standardné cennikové ceny spoloônosti a to
vrátane podpisovanía zmicn a skoníeni týchto zmlúv/objednávok (dohoda o skonŕení, výpoveď,
odstúpenie od zmltívy),

podpisovať za spoloinosť v rámci verejných súfaží vyhláscn^ch verejnými obstarévareFmi a/aleboII

obslarávateFmi dokumenty vyíadované zákonom o verejaom obstarávaní a verqným
obstaTávateFom a/alebo obstarávateľom, predovšetkým prieskumy trhu, cenové ponuky a zmtuvy
roaxunfilne vSafc do výÉky 165.000>- EUR ročnc zajednu operáciu vrtíane podpisovanía zmien
a skonôení tychtofemHív (dohoda o skončení, výpoveď, odstdpCTie od zmtuvy).

V KoSiciach dňa^.p)JjE020

Ing.Maríán .u
1

gpneróln^ ITa.s, *

V

f

líOSfT a-s. Zapisani v OR 05 Koiice >, odd.Sa, vloíha í. 1169/V Web:www,kosll,sk
Rastislavava 98 1ČO-.3620SŽM tiMtti fnfb&kostt.sk-ť í*
043 tt6 Kojice DtČ:2020061462 ? ZeteníBnka; 0800156 746t

StovBkia lťDPH;Sk2020061463 Banltoróspojenie:
1BAN;SK301100 0000 00> 4802 6001
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1 OSIT Verria 1/2019

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 1
ŕ

spoloČnost! KOSIT a.s. r

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA zber a odvoz odpadov,a

b) skladovanie a zhromazďovaníe odpadov,1.1 Tieto vSeobecné obchodné podmienky (rfalej len "VOP") sa c) triedenie odpadov,vzťahujú na poskytovanie služifib v rozsahu predmetu podnjkania d) úprava odpadov,(ďalej len "SLUŽBA") spolocnosii KOSIT a.s. sosídlom
e zhodnocovanie a ineSkodňovante odpadov,Rastislavova 98,043 46 Košice, 1ČO 36 205 214, DIČ 2020061461, f) sktídkovanie odpadov,lč DPH SK2020061461, ispfsanej vObchodnom reglstri el preprava odpadov,Okresného súdu Koilce 1 v oddlele Sa va vložlce č. 1169/V ako h) dodanie, nájom, stiahnutie, vypráidneníe kontajnerov,poskytovatefom SLUŽBY bez ohľadu na jej označenie i) Elstenie Itomunikácii (letná a zimná údrzba),v objednávke/zmluve ako zhotoviteF alebo poskytovater alebo H pamocné préce (ruČné Íistenie, nakládka avykládkaprenajfmaielľ atebo sprostredkovateT fďslej len "KOSrr" alebo a pod.),<POSKYTOVATCC"1. kj nájom prenosných WC,
I) preprava tovarov a materiálov;1.2 Ng základe prijatfa jednotlivej objednávky tretej osoby ako

objednávatera (ďalej "OBJEDNAVATEĽ") ajej potvrdenla 20 odpad - hnuteFná vec alebo látka, ktorej sa Jej drŽtteF zbavuje,
strany KOSIT podľa ílánku 3. týcbto VOP (tfalej len ,ZMLUVA"), sa cbce sa jej zbavif alebo je v súlade so zäkonom atebo osobltnými
KOSIT zaväzuje poskytniiť SLUŽBU a OBJEDNÄVATEĽ sa predpismi povinný sa jej zbaviť;
zaväzujezaposkytnirttí SLUŽBU zaplatiťcenu podfe podmtenok

odpadové hospodárstn* súbor íinnostf zameranýchdohodnutých vjednotllvef 2MLUVE, v týchto VOP av zmysle
na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znlžovaniecenovej ponuky vypracovanej jednotHvo pre každú objednávku
ich nebezpeČnosti pre žlvotné prostredie a na naktadanie sv súlade s ítónkom 3. ods. 3.2 týchto VOP (ďale} len "CENOVÄ
odpadml v súlade so zákonom;PONUKA").
naMadanle sodpadom - zber, preprava, zhodnocovanle

1.3 Pojmom ZMLUVA sa rozumie áj zmluvný v2Íah vzniknutý a zneikodňovanle odpadu vrátane dohradu nad týmito
uzatvorenfnt pfsomnej zmluvy na podklade objednävky činnosťaml a nasledujúce) starostlivosti o mfesta zneskodňovania
08JEDNÁVATEĽA vpripadoch opakujúceho sa poskylovania a zahrňa aj konanite obchodníkg alebo sprostredkovateFa;
SLUŽBY alebo ak o to OBJEDNÁVATEt: výslovne požtada.

sMadovanie odpadov - docasné uloženle odpadu pred niektorou
1.4 Na (ÍČefy týchto VOP sa spoločnosť KOSfT a O&JEDNÄVATEC z Činnostf zhodnocovania odpadu alebo zneíkodrtovanla odpadu

oznaÍuió vo vrfahu kZMLUVE spotoBne aj ako "ZMLUVNŕ v zariadení, v ktorom mä byt tento odpad zhodnotený alebo
STRANY" alebo Jednotliro ako "ZMLUVNA STRANA". zneíkodneny;

xhromaiďovanle odpadov - doíasné ulozenie odpadu u driiteFa
1.5 Tieto VOP tvoria neoddeliternú súčasť 2MLUVY. OBJEDNAVATEC odpadu pred ďatii'm nakladanfm s nfm, ktoré nie je skladovaním

potvrdením objednávky potvrdzuje pristiipenie fctýmto VOP. odpadu;
Oďisné dojednanla obsiahnuté v ZMLUVE majú prednosf
pred ustanoveniami ftfchto VOP. zber odpadov - zhromažtfovanie odpadu od inej osoby vretane

jeho predbežného triedenia a dofasného uloženia odpadu
1.6 Tieto VOP tvoria výlučnú dohodu ZMLUVNÝCH STRÄN na úiely prepravy do zariadenla na spracovanie odpadov;

apHkOvatefnú na poskytovame SLUŽBY spoloäfiosťou KOST triedenle odpadov - delenle odpadov podfa druhov, kategárif
OUEONÄVATEĽOVI a v^s\wm vyluíujú aptikcvaternosf alebo jných kritérií alebo oddefovanie zloííek odpadov, ktoré
akýchko^ek obchodných podmienok OBJŕDNÄVATEtA. možno po oddelenfzaradiťsko samostatné druhyodpadov;

1.7 Tleto VOP mô2u byfžmenené iba pfeomne. triedený zber ~ zber vytriedených odpadov;

úprava odpadu - činnosť, ktorá vedie k zmene chemidcych2. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV vlastností, btologických vfastnostf alebo fyzikálnych vlastností
2.1 Na úéely tychto VOP, ZMLUVY, objednávky a právneho vzťahu odpadu za účelom umoinenia alebo uPahŕenia jeho prepravy,

medzi spoloínosfou KOSIT a OBJEDNÁVATEĽOM, majú niíSie zhodnotenia, spracovsnia alebo za úíelom ^mensenia objemtf
uvedené pojmy takýto význam; alebo zníženia jeho nebezpeíných vlastností;

príprava odpadov na opStovné pouŽHte - cinnosť žhorfnocovaniaObjednávatef- právnická osoba, fýzická osoba - podnlkateralebo iúvisiaca s kontrolou, čistenfm alebo opravou, pri ktorei sa
fyílcká osoba, ktorá doruítla OBJEDNÄVKU alebo uzatvorila výrobok alebo Časť vyrobku, ktoró sa stali odpadom, pripravia,
písomnú zmluvu s KOSrT podfa týchto VOP; aby sa opätovne použili be2 akéhokoFvek iného predbeíného
žikon - zákon éíslo 79/2015 Z-z. o odpadoch v znení neskorsich spracovanla;
predpisov;

spracovanle odpadu Ílnnosť zhodnocovanla alebo
katalóg odpadov - katalóg odpadov stanovený VyhléSkou zneškodnovania odpadu vrátane prfpravy odpadu pred
Mlnisterstva žfvotného prostredla Í. 365/2015 Z.ž.; zhodnocovaníra alebo zneškodňovaním, ak nie ]e vzákone a

v ostatných vseobecne závämÝch právnych predpísoch uvedenézékon o poplatkoch - zékon í. 329/2018 Z.i. o poplatkoch za inalt;uloženie odpadov a o zmene a doplnenf z> i, 587/2004 Z, z. o
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zhodnocovanie odpadov - cinnosť, ktorej hlavným výsledkom je
zákonov v znení neskorďch predpisov; prospeSné využltie odpadu za účelom nahradiť Iné mgteriály vo

vyrobnej črnnosti alebo v Siriom hospodárstve, alebosluiby - Činnosti a práce poskytované alebo vykonávané zabezpečenle pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcle;spoločnosťou KOSIL najmä ale nle len:
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zoznam činnoistf zhodnocovania odpadu je uvedený v prflohe č. 1 pri fyzlckých osobách podnikatefoch aj dátum ňarodenla*.

zákona; a trvalé bydlisko, f
r

zneškodňovanic odpadov - (Innosť, ktorá nie Je zhodnocovanfm, vo vzťahu k fýzictcým osobám (nepodnlkatefom):
a to aj vtedy, ak je druhotnym výsledkom Činnosti spätné zfskanle meno a priezvisko,

*

látok alebo energie; zoznam ďnnostf zneikodňovanta odpadu je bydllsko,
uvedený v prílohe č. 2 zákona; dátum narodenía

čísloobfianskeho preukazu.
skládkovanle odpadov- ukladanie odpadov na sMddku odpadov;

b) oznaíenie objednávky dátumom jej vyhotovenia,
komlsionálne zhodnotenfe/zneSkodnenfe odpadu - zhodnotenie
/zneskodnenre odpadu za účasti komlsie spolu spotvrdenim c) Specifikádu objednávanej SLUŽ8Y; vprfpade SLUŽBY
o vykonanf SLUŽBY vo fonne zápisníce; týkajúcej sa nakladania sodpadom vrátane označenia

katalógového čfela odpadov podfa KATALÓ6U ODPADOV
spáliterný odpad - odpad určeny na termické zhodnotenie, najmä alebo vymenovanfm zložlek odpadu,f

papíer, plasty, guma, drevo;
d) určenlemiestaposkytnutíaSLUŽBY,

nespáliterny odpad - odpad z búratích prác, najmä asfalt, betón,
sutina, tehly, kvádre; e) poiadovaný dátum a Čas začatia I ukoníenia poskytnutia

SLUŽBY,
zmteíaný odpad . odpad obsahujúci spáliterné a nespáfttelhé
zloíky odpadu; f) telefonické a emailové kontaktné údaje,

nebezpeíný odpad - odpad, ktory má aspoň jednu nebezpeínú E) meno apriezvisko osoby oprávnenej zastupovať
vlastnosť uvedenú v prflohe osobftného predpisu; OBJEDNÄVATEĽA vo vzťahu k poskytovaným SLUŽBÄM

v rozsahu objednávky, naj'mä, avíak nielen, potvrdzovať
kontajner - zberná nádoba poskytnutá POSKYTOVATEĽOM, ktorá poskytnutie služieb,
je určená na zber a skladovanie dohodnutého odpadu;

h) podpis konajúcej osoby.
VKK - velkokapac'rtný kontajner oobjeme 5 m3 alebo 7 m3
s odvozom remenovým nosičom; Objednávka musf byf pfsomná vylučne vo forme objednävkového

formulára zverejneného na webovom si'dte spoločnosti KOSIT -
VOK - velkoobjemový kontajner o objeme 16 m3, 23 m3, 30 m3 www.)(osit.sk v elektronickej alebo tlaŕenej podobe (ďalej len
s odvozom hákovým nosičom typu ABROLL; "OBJEDNÄVKOVÝ FORMULÄfl") a musf byťdoručená spoloíností
dodante kontajnera - preprava kontajnera na miesto urťené KOSIT niektorým z nasledujddch spôsobov:
OBJEDNÄVATECOM, . priamo z webového sfdta www.kositsk,

nájom kontajnera - poskytnutie kantajnera vo vlastnfrtve KOSIT . emailom na adresu obchod@kosit.sk (v prípade novéhodo uzfvania OBJEDNÁVATEĽA za úíelom žberu a skladovanla klienta) alebo obldlsDecina@kosit.sk (v pripade existujúceho
odpadu; klienta),

stiahnutíe kontajnera - vyzdvihnutie a odvoz kontajnera z mfesta osobne alebo poätou na adresu sfdla spoloínosti KOSIT..

určeného OBJCDNÄVATECOM;

vyprázdnenle kontajnera - odvoz naplneného kontajnera za 3-2 Ak v tychto VOP nie je rfalej uvedené inak, spoločnosť KOSIT
liíetom zneäkodnenia / zhodnotenia odpadu snáslednym vtehote dvoch (2) pracovných dní od doruíenia objednávky
vrátením prázdneho kontajnera na miesto urôené oznáml OBJEDNÁVATEĽOVI e-mailom CENOVÚ PONUKU, ktorá
OUEDNÄVATEtOM; bude obsahovaf:

a) možnú lehotu poskytnutia SLUÍBY (deň iačatia poskytovanialetná údržba - zabezpečenie íistenia pozemných komunikácií; SLUŽBY a celkovy čas poskytovania SLUŽBY); uvedená lehota
žlmné údržba - zabezpeťenie zjazdnostl a schodnosti pozemnych platí ten vprfpade, íe OBJEDNÄVATEĽ potvrdf ofajednávku
komunikádf a zmierňovanie závad vzniknutých v dflsledku spôsobom podľa ods. 3.3 tohto ílánku asúčasne splní
zimných poveternostných podmienok; podmlenky podFa pfsm. d) tohto odseku,

b) predbeinú cenu za poskytnutie SLUŽBY (prj uróenf predbežnejnepracovny deň - sobota, nedera, dni pracovného pokoja
v zmysle z. č. 241/1993 Z.z. o státnych sviatkoch, dňoch ceny spoloinosť KOSFT vychädza z údajav uvedenych
pracovného pokoja a pamätných dňoch; vobjednávke; konečná cena za poskyťrfutie SLUŽBY bud?

vyúčtovaná na zákiade skutočného rozsahu poskytnutej
íkoda - skutoČná skoda, uätý zlsk a náklady. ktoré POSKVTOVATEC SLUŽBY podľa CENOVEJ PONUKY, a môže byt' vyiiia ako
musel vynaložiť vdôsledku poruSenia povinnostf predbežná cena),
OBJEDNÄVATEĽA.

c) výsku zálohy na cenu, ak sa vyzaduje,

3. OBJEDNÁVKA d) iné skutočnosti alebo povinnostl, ktoré sú pre poskytnutie
SLUŽBY nevyhnutné, a ktoré musla byť zo strany_rf

3.1 Objednávka O&JEDNÄVATEĽA musfobsahovať: OBJEDNÄVATEĽA splnené najneskôr o 7.00 hod vdeň
a) tdentifikaéné údaje OBJEDNÁVATEIA poskytnutla SLUŽBY, inak spoloČnosť KOStT nebude

v omeíkani' s poskytnutím SLUŽBY, napr. upravtť /prispôsobiť
vo vzťahu k právnlckým osobám a fyzicltym osobám určené miesto alebo zabezpečiť prfstup k určenťmu miestu
podnikaterom: poskytnutla 5LUŽBY apod. (rfalej len "OSOBITNÉ

obchodné meno/ PODMIENKYff).
sldlo/mlesto podntkania,
IČO, DIČ a v prfpade platitefov dane z pridanej hodnoty aj Táto CENOVÁ PONUKA spoločnosti KOSIT sa bude považovať za
lC DPH, prijatle jednotlivej objednávky zo strany KOSIT zg podmienky, ie

f

meno, priezvisko a funkctu konajúcej osoby, OBJEDNÄVATEĽ pojej prijatí, potvrdfsvoju objednávku spôsobomto.

pocľa odseku 3.3 tohto článku, Mámym uplynutím lehaty na
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doručenie CENOVEJ PONUKY podFa prvej vety tohto odseku platf/ 4.4 Vprfpade, ak je predmetDm plnenia opakované posíytovanie
že spoloťnosť KOSfT objednávku neprijala. SIUŽBY na n.urtW fas, aleboposkyto>ani. SUJŽBY ^neurfltŕ

čas^ pfsornnú 2MLUVU je oprávnená vypovedflť ktoráltoňrelt zo
3.3 OBJEDNÄVATEĽpopriJatíCENOVEJPONUKYodSpoloínostiKOSrTZMLUVNÝCH STRÄN aj bez udanla dôvodu s Jednp (1) mesacnou

podľa predoslého odseku, e-mailom potvrdf alebo zruäi' svoju výpovednou lehotou, lctorá začne plynúť prvým dňom
objednávku najnesltôr v deň nasledujúcl po doručenf CENOVEJ kalendárneho mesiaca nasledujúcim po jej doručenf druhej
PONUKY. Vprfpade, že OBJEDNÄVATEĽ nepotvrdť a ani nezruíf ZMLUVNEJ STRANE.
objednávku ptatí, íe márnym uplynutfm nasledujúceho dňa po
odoslani CENOVEJ PONUKY podra odseku 3.2 tohto článku sa 4.5 Vprfpade, ak predmetom plnenja je poskytovanie SLUŽBY
objednávka považuje za iruíer.u OUEDNÁVATEĽOM. Na tálclade nauréitý Sas, ZMLUVA zanikne uplynutfm tohto ťasu. Ak
dohody ZMLUVN'ŕCH STRÁN sa za potvrdenie objednávky OBÍEDNAVATEĽ pfsomne oxnámi spofočnostt KOSIT najnesk&r 30
OBJEDNÄVATEĽOM povazuje aj zaplatenle zálohy na cenu SLUŽ8Y dnf pred uplynutím času trvania 2MLUVY, že má záujem na
vo výíke oznámenej OBJEDNÄVATECOVI vCENOVĽ PONUKE tfaliom poskytovani' SLUŽBY, ZMLUVA sa predfži o ŕas. na ktorŕ
podľa odseku 3.2 písm. cl tohto ílánku v tehote uróenej pre bola pfivodne dohodnutá, najdlhSfe viak o jeden (1) rok, a to aj
prijatie objednávky podFa tohto odseku; ako variabilný symbo) opakovane. Platí vSak, že pre prtjatie a potvrdenie predfženia
pre jednotllvé platby OBJEDNÄVATEĽ uvedie IČO, resp. dätum 2MLUVY je nevyhnutný postup podfa článfcu 3 tychto VOP a pre
narodenia vo formáte [DDMMRRRR], ak nebude dohodnuté inak. uréenie ceny za SLUŽBU je rozhodujtíca nová CENOVÄ FONUKA

vypracovaná pre predtžerue ZMLUVY, ak sa 2MĽUVNÉ STRANY
3.4 Objednávka, ktorá je prijatá spoločnosťou KOSIT a potvrdená nedohodnii fnak.

OBJEDNÄVATEĽOM/ Je pre ZMLUVNÉ STRANY žáväzná (ďalef len
>OMEDNÄVKAWl. 4.6 ZMLUVA okrem dôvodov uvedených vodsefcu 4.4 s 4.5 tohto

čláňku žantká aj poskytíilrtfin SLUŽBY a zsptatenfm ceny, ak tde
3.5 V prfpade, 3k OBJEDNÄVATEĽ postupuje pri objednanf SLUŽBY o Jednorazové plnenie, afco aj odstupenfm od ZMLUVY z dôvodov

tak/ že v sfdle spoločnosti KOSFT osobne alebo poätou odovzdá stanovených 2MLUVOU, týmlto VOP a vSeobecne záväznýml
riadne a úplne (vsúlade sods. 3.1 tohto ítónku) vyplnený právnymi predpismi. Odstúpenie od zmluvy musf byť pfsomné a
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR v tlaČenej podobe: nadobúda úíinnosídňomjeho doruSenla.
a) za prijade objednávky zo strany KOSIT sa bude považovať

opatrenie tohto OUEDNÄVKOVÉHO FORftflULÄRA peňatkou 4.7 ZMtUVU je možné ukončíť aj pfsomnou dohodou ZMLUVNlŕCH
spoločností KOSfT s dátumom príjatia, STRÁN, ku dňu v nej uvedenom.

b) náleíitostl CENOVEJ PONUKY uvedené vodseku 3.2 tohto
clánku spolo&iosť KOSfTsplní N odovzdaním 4.8 Ukoníením^zmluvy IrtorýmkotVek spôsobom nie je dotknutý
OBJEDNÄVATECOVI vtiaíenej podobe osobne vsWe KOSFT nárok na náhradu Íkody.
alebo poStou na adresu uvedenú v OBJEDNÄVKOVOM
FORMULÄRI; 5. OSOBO-NÉ USTANOVENIA PRE SLUŽ6Y SÚVISIACE

S ODPADOVÝM HOSPODÄRSTVOM
c) náležftostí potvrdenia objednávky uvedené vodseku 3.3

tohto článku OBJEDNÄVATEĽ splnf svojlm vlastnoručným 5.1 OfiJEDNÁVATEC je vsúvislosti sposkytnutím SLUŽBY stívisiacej
podpisom na konci CENOVEJ PONUKY ajej odovzdanfm sodpadovým hospodárstvom od spoločnosti KOSIT na základe
v sfdle KOSrr oisobne alebo poStoy. ZMLUVY povinný plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú 10 ZÄKONA,

3.6 Prijatfm objednávky spoloínosťou KOSIT apotvrdením prísluíných právnych predplsov, ZMLUvy atychto VOP,
OBJEDNÄVATEĽA spôsobom uvedeným v odseku 3.5 je vopafnom pn'pade je POSKYTOVATEt oprávneny odmletnuť
OBJEDNÄVKA pre ZMLUVNÉ STRANY žävä2ná. poskytnirtie SLUŽBY a uplatnlť si zmluvnú pokutu v súlade

s Článkom 11. odsek 11.2 týchto VOP. Odmietnutíe poskytnutía
4. TRVANIC A ZÄNIK ZMLUVY SLUŽBY a jeho dôvody POSKYroVATEĽ ozndml

OBJEDNÄVATEtOVI Íhneď a dohodne s nfm náhradný termfn
4.1 Na záktade dohody ZMLUVNÝCH STRÁN je OBJEDNÄVATEĽ poskytnutla SLUŽBY, v opačnom pripade, ak sa ZMLUVNŕ STRANY

oprávnený jednostranne zrušiť ZMLUVU (objednávku} bez nedohadnú inak, ZMIUVA sa povazuje za jednostranne zruSenú
zmtuvnej pokuty najneskôrv lehote troch (3) pracovných dnf pred ŽD strany POSKnOVATECA.
dohodnutým dňom ucatia poskytnutia SLUÍBY.

5.2 OBJEDNÄVATEE )e povinný najmä, ale nie len:
4.2 V prípade neskortieho zrufenia ZMLUVY OBJEDNÄVATECOM ato triedŕť odpady na späliteFné druhy odpedov, nespálltern*

je uvedené v predoätom odseku, najneskôr vÍak do dňa začatia druhy odpadov a nebezpe&ié odpady
poskytovania SLUŽBY podFa závSznej objednávky, je spoloínos< zaradlť odpad v zmysle KATALÓ6U ODPADOV,
KOSIT oprávnená požadovať od OBJEDNÁVATECA zaplatenie nezmieíava< spáltt&ľhé a nespálitefné odpady vkontajneri,
zmluvne) pokuty vo výske zodpovedajúcej 1096 CENY uvedenej pokiarnieje dohodnuté inak.
v OBJEDNÄVKE alebov2MLUVE. zamedzlť presahovaniu odpadov mimo ložnej plochy*

kontajnerov,
4.3 Na základe dohody ZMLUVNÝCH STRÄN je spoločnosť KOSfT zamedzlť ukladaniu odpadov do kontajnerov tretím osobám.

oprávnená jednostrannezruíiťZMLUVU (OBJEDNÄVKU), ak ani tri neprekraíovať maximálnu pn'pustnú nosnosť kontajnerov,
(3) dni po márnom uptynutí dňa zacatia poskytovania SIUŽBY tekuté druhy odpadov zabezpeďf nepriepustným ochranným
podra záväznej objednávky, OBJEDNÄVATEĽ nesplnf OSOBITNÉ obatom,
PODMIENKY podfe Qäríku 3. odsek 3.2 pfsm. d) týchto VOP. v pripade poSkodenia prepravného obalu tento nedostatok
V prfpade tohto zruSenla ZMLUVYJe spoloínosť KOSTToprivnená n> vlastné náklady odstrániť,
požadovať od O&JEDNÁVATEĽA laplatenie zmluvnej pokuty vo splnK OSOBITNÉ PODMIENKY v súlade s ďánkom 3. odsek 3.2
výSke zodpovedajiícej 50% CENY uvedenej v OBJEDNÄVKE alebo písm. d) týchto VOP v stanovenej lehofte,
v 2MI.UVE, ako aj náhradu márne vynaložených skutoťných zdrzať sa akéholtOfVek konania, ktoré by mohlo ohroziť,
náktadoiv na dopravu poďa Ílánku 8. odsek 8.2 týchto VOP. znemožniť a/alebo zabrániť POSKnoVATEĽOVI v riadnom

plnenfZMLUVY.
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prevádzky, z ktorej sa SLUŽBA poskytuje, a ktorá bud^uvedená
6.3 Ak POSKYTOVATEĽ na mieste a v Čase výkonu SLUŽBV zistÍ, že v STAZKE (ďatej ten "NÄKLADY NA DOPRAVU"];. f

/

odpad nazhromaídený vkontajnerf nezodpovedá údajom f

detíarovan-ŕm v ZMLUVE, je POSKVTOVATEĽ oprávnený 8.3 Poplatok za utoženle odpadu.
odmletnuf výkon PREPRAVV KONTAJNERA a upfatnif si zmluvnú Vprfpadoch stanovených ZÄKONOM OPOPLA'TKOCH budek
pokutu v súlade s ŕlánkom 11. odsek 11.3 týchto VOP. cene za poskytnutfe SLUŽBY POSKYTOVATEĽOM účtovanŕ aj

zákonný poptetok za ulozenie odpadu vo vyíke stanovenej
6.4 V prfpade, že prepravu odpadu do a z prevádíky zhodnocovanla vsúlade sdtovaným ZÄKONOM O POPtATKOCH asúvisiaclch

/zneíkodňovanta odpadov vo vlastnfctve POSKYTOVATECA si predpisoch.
v zmysle ZMIUVY zabezpeťuje samcftný OBJEDNÁVATEĽ, je tfinto
povinn'ŕpovstupedotakejtoprevádzkyreípektovaťa dodržiavať 8.4 Pokiar v CENOVEJ PONUKE nle Je uvedené inak. ceny vnej sú
prevádzkový poriadoktohto zariadenia, dodržiavafvsetky pokyny stanovené bez dane z prldanej hodnoty (DPH), ktoró spoloínosf
POSKYTOVATEĽA / prcvádzkovateFa takéhoto zariadenla, najmä KOStT \fyúítuje podfa všeobecne záväzných právnych predplsov
ale nie len, víeobecne závflzné predpisy bezpeínosti a ochrany ličlnných v čase vzniku daňovej povinoosti.
zdravla prt práci, ochrany pred požiarmi, ochrsny Íivotného
prostredia a ďalsie súvisiace právne predpisy, ďalej je povinny 8.5 CENA, resp. je,} čas( }e splatná späsobom uvedeným w falrtúre a
dodržiavať pokyny zamestnancov prevádzky, zdríaf sa v lehote 14 dnf od vystavenia faktúry spoloÍnosťou KOSIT.
akýchko^ek úkonov, Irtorjimi by ohrczovat, obmedzova) alebo
sťažoval Činnosť a bezpeäiosf prevádzky. V prípade poruíenia 8.6 SpoloČnasť KOSIT je v odävodnených pripadoch, opróvnená
týchto povinnosti je POSKYTOVATEC/prevádzkovater tohto pozadavaf od OBJEDNÄVATEĽA zaplatenie zálohy ng zäktade

f

zarigdenia oprávnený uplatnK si zmluvnú pokutu v sútade zálohovej faktúry vystavenej po potvrdení objednävfcy na sumu
s ílánkom 11. odsek 11.10 týchto VOP a poíadovaf aj náhradu podra CENOVEJ PONUKY v súlade s ŕfánkom 3 ods. 3.2 pt&m. c)
skody, ktorá mu takýmto konaním OBJEDNÄVATEĽA vznlkla. týchto VOP.

6.5 Požiadavky na vykon sluiieb letnej a zimnej ddržby komunikádí 8.7 Po poskytnutí jednorazovej SLUŽBY spoločnosť KOSfT vyiiétuje
sú upravované Individuálne v ZMLUVE. cenu SLUŽBY vystavenfm koneČnej faktúry, a v prfpade postupu

podľa predoSlého odseku, zohťadnf vnej vopred zapiatenú
zálohovú platbu.

7. OSOBTTNÉ USTANOVENIA PRE SIUŽBY SÚVISIACE S NÁJMOM
KONTAJNEROV 8.8 SpotoČnosť KOSrT, v prlpade opakovane poskytovanej SLUŽ8Y,

resp. poskytovanta SLUŽBY na neurčitý ías, vyúčtuje cenu SLUŽBY7.1 POSKyTOVATEĽ sa v siívistosti s posfcytnutfm SLUŽBY zaväzuje: poskytnutej v prfsluSnom kalendámom mesiad faktúrou, ktorójeposkylnúť OBJ DNÄVATEĽOVI kontajner v stave spôsobilom^

oprávnená vystaviť po uplynutí pristusného kalendárnehona dohodnuté uíivanie,
meslaca, a v prípade postupu poďa ods, 8.6, zohľadnf v nejdotíať OBJEDNÁVATEĽOVI kontajner na miesto avčase
vopred zaplatenú zálohovú platbu.určenom v 2MLUVE,

<i^<".OBJEDNAVATEmvl kontainer <°bieme určen°ra 8.9 NBztkladedohodyZMLUVNfCHSTRANspolo^KOSITdon^^

vZMLUVE.
oripnát faktúry (aj zálohovej) prostrednictvom poäty obyíajnou
listovou zásieltcou na adresu 08JEDNÄVATECA uvedenú

7.2 OBJEDNÄVATEEie povinný najmä, ate nie ten: v OBJEDNÄVKOVOM FQRMULÄRI. Faktúra musf obsahovafvietkykontajner poskytnutý spoloínosťou KOSIT vvuíívať len na nátezltosti daňového dokladu vzmysle vieobecne záväznýchzber dohodnutého druhu odpadov, právnych predpisov, vopaČnom prípade je OBJEDNÄVATECzabezpečíť ochranu kontajnera pred ieho zničením, oprávnený neúplnu faktúru vrátiť POSKYTOVATEĽOVI na opravu,poikodenfm, stratou a odcudzením, pričom lehota splatnosti plynlB ai dňom vystavenla opravnejnevykonávať ziadne zmeny aleba úpravy kontajnera/ falrtúry.bezodfcfadne oznámiť POSKYTOVATEĽOV) poikodenle,
zničenie/ stratu alebo odcudzenie kontajnera, 8.10 Za deň uhrady sa považuje deň pripfsania dlínej sumy na úíetneposkytnúť korrtajner do uSívania tretej osobe, POSK/TOVATEĽA alebo deň zsplatenla dlznej sumy do poktadnenemeniť miesto dohodnutého stanovištia bez suhlasu

POSKYTOVATEtA. Vkaždom platobnom styrku Je povinnosťouPOSKYTOVATECA. OBJEDNÄVATEĽA uvádzať atro variabilny symbol Íislo faktúry.neprepravovať kontajner vlgstnou áopravnou technikou, > .

pokiarsa vZMLUVE nedohodne inak. B.11 Pokiar sa ZMLUVNÉ STRANV nedohodnú Inak, prt vzniku nároku
POSKYTOVATEĽA na zmlLrvnú pokutu a/alebo náhradu Skody8. CENA A PLATOBNÉ POOMIENKY
podra ZMLUVY a/alebo týchto VOP je POSKVTOVATEĽ opróvneny

8.1 2a poskytnutie SLUŽBY sa OBJEDNÁVATEĽ zaväiuje zaplatiť jednostrannym próvnym úkonom zspoSítať si tieto svoje nároky
spoloínostl KOSIT dohodnutú CENU vo výike podfa CENOVEJ so žálohou zaplatenou OSJEDNÄVATEĽOM v súlade s CENOVOU
PONUKY v/úEtovanú v rozsahu skutoEne poskytnutej SLUŽBY, PONUKOU podra ctánku 3. odsek 3.2 pfam. c] týchto VOP.

8.2 Náklady na dopravu spofené s poskytnutfm SLUŽBY. 9. ZODPOVEONOSŤ ZA VADY
Ak säíasťou ZMLUVY je poskytnutie prepravných SLUŽIEB podľa
änta;~r"t(chtoTO^OaS^Tz^:.pÍ^ 9'1 Mvov.^w,^ spra^e^ta;°ľ'"aml,°bch°<inéh°

rékonnfka c. 513/1991 Zb. v zneni neskoriích predpisov.spotoínosti K051T dohodnutú CENU za prepravné SLUŽBY podra
CE.NOTEi,roNMCU''nS.ľ°Kahu.s .'?kora.n5 > Pr'Padné vady SLUŽBY ,e OUEDNÄVATEC povinn, o,nô^(prepravnej SLUŽBY bez ohfady na prekáíky na strane spofoéností KOSfT ihneď keď vadu zistí, najneskôr väak do 24OBJEDNÄVATEEA; pre určenie výíky nékladov na dopravu hodfn od nevykonania SLUŽBY riadne a/alebo včas. atospojených s poskytnutfm SLUŽBY vo vzťahu k vzdialenosti, ie za telefonicky na telefónne čfslo: 0800 156 748, a následne tietovýchodzí bod považované sfdlo spoločnosti KOSIT alebo jej vadv v lehote najneskôr do piatich (5) dni aj pbomne pohfrdií

F S002/D1/2019 Všeobecné obchodné podmienky spotofnostl KOSITa.s. StronaSzS
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