
Anna Krištanová, ekologické služby
Petrovce 125,09431
č.t.: 057/4452698

Zmluva č.937/2015
uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi

nasledovnými zmluvnými stranami
Článok l.

Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ: Obec Hermanovce nad Topľou

Sídlo: 094 34 Hermanovce nad Topľou
Odberné miesto: Materská škola, Hermanovce n/T 195
Zastúpený: Ing. Ján Krivák - starosta obce
IČO: OO 332 402
IČ DPH:
DIČ: 2020641029
JBAN: SK36 0200 0000 00002252 1632
Číslo telefónu: 057-4492637, 0907-999528
Fax:
Zapísaný:

1.2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
Číslo telefónu:
Fax:
Zapísaný:

Anna Krištanová - Ekologické služby
094 31 Petrovce 125
Ing. Anna Krištanová, PhD.
34897895
1020000344
SKI 020000344
SK79202000000001181092059, BIC: SUBASKBX
057-4452698, 0905-270270, 0907-926701
057-4452698
Obvodný úrad OŽ Vranov nad Topľou, reg. Č. 738/2002

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je nakladanie s nebezpečným odpadom, t.j. zber, preprava
odpadov a zneškodnenie odpadov v zmysle Katalógu odpadov vydanom Vyhláškou
MŽP SR Č. 284/2001 z.z. v rozsahu:

Kat. číslo: 20 Ol 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad *

Kat. číslo: 20 Ol 25 - jedlé oleje a tuky*

"vedľajšie živočíšne produkty (VŽP) materiálu kategórie 3 - kuchynský odpad vrátane

separovaného použitého potravinárskeho oleja

Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1 Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou. K cene sa pripočíta
platná DPH

Kat. číslo: Názov odpadu: Cena:
20 Ol 08, 20 Ol 25 Vedľajšie živočíšne produkty ... 10,- €/vývoz * *
**vývoz bude realizovaný l krát/týždeň
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3.2 Za poskytnuté služby bude zhotoviteľvystavovaťfaktúry podľa skutočne pos-
kytnutých služieb bez finančných preddavkov. Lehota splatnosti faktúr je
14 dní odo dňa jej doručenia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania
dlžnej čiastky na účet zhotoviteľa.

3.3 Vprípade, ak sa objednávateľ omešká s úhradou, zhotoviteľ si vyhradzuje
právo uplatňovať voči ojednávateľovi úrok z omeškania vo výške O,01 %
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3.4 Ceny sa môžu zmeniťformou odsúhlaseného písomného dodatku k zmluve
v týchto prípadoch:
al pri legislatívnych zmenách v cenovej oblasti,
bl pri zmene cien energie, palív, vodného a stočného

3.5 Zníženie ceny môže zhotoviteľ vykonať bez prerokovania s objednávateľom
a bez dodatku k zmluve.

Článok IV.
Záväzky zmluvných strán

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
al zabezpečiť odber, prepravu anazávadné zneškodnenie odpadov v súlade

s platnými zákonnými normami v odpadovom hospodárstve, v dohodnutých
termínoch,

bl pri odbere vystaviť" Protokol o odbere odpadu ".resp. potvrdenie množstva
odobratého odpadu, ktorý obsahuje druh a množstvo odpadu,

CIpri preprave odpadu zaradeného v kategórií N podľa katalógu vystaviť
"Sprievodný list nebezpečného odpadu" podľa Vyhlášky MŽP SR č. 28312001 z.z.

4.2 Pôvodca sa zaväzuje:
al písomne resp. telefonicky oznámiť druh a množstvo odpadu, ktoré požaduje

zneškodniť,
bl odpad skladovať na mieste umožňujúcom prístup motorovému vozidlu a

a manipuláciu pri nakladaní s odpadom,
CIodovzdať odpad na zneškodnenie vo vyhovujúcich obaloch,
dl obaly s NO označiť identifikačným listom NO v zmysle Vyhlášky Č. 28312001 Z.z.,
el uhradiť zhotoviteľovi cenu podľa ustanovenia čl. III ods. 3.3 tejto zmluvy.

Článok V.
Osobitné ustanovenia

5.1 Zneškodnenie odpadu vykoná zhotoviteľ v zariadeniach, na ktoré má súhlas
Ipríp. autorizáciu/ od príslušného orgánu štátnej správy na likvidáciu
a zneškodnenie odpadu v zmysle zák. č. 22312001 z.z.

5.2 Prepravu odpadov vykonáva prepravnými prostriedkami zhotoviteľ, ktorý má
súhlas od príslušného orgánu štátnej správy na prepravu konkretného druhu
odpadu v zmysle zák. č. 22312001 z.z.

5.3 Riziká od prevzatia nebezpečného odpadu od objednávateľa preberá v plnom
rozsahu zhotoviteľ. •

5.4 Pri odbere odpadu zaradeného v kategórii N podľa katalógu obdrží objednávateľ
1 a 4 list SLNO podľa vyhlášky Č. 28312001 Z».
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Článok VI.
Záverečné ustanovenia

6.1. Ukončenie platnosti zmluvy môže byť v následovných prípadoch:
• písomnou dohodou so súhlasom oboch zmluvných strán,
• ukončením činnosti zhotoviteľa, z rozhodnutia orgánu štátnej správy,
• odstúpením od zmluvy z dôvodu neplnenia predmetu zmluvy jednej zo zmluvných
strán,

• výpoveďou zo strany pôvodcu odpadu alebo zhotoviteľa v jednomesačnej výpovednej
lehote

6.2.Ostatné dojednania, nepostihnuté touto zmluvou, sa riadia podľa Obchodného
zákonníka Zz, vyhl. 283/2001 Zz. a vyhl. 284/2001 Zz. v platnom znení.

6. 3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

6. 4. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
6. 5. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch.

v ,dňa: tJ 4- »«:
kľ~!JOIc((r!JIl{( '.

V Petrovciach, dňa: ~. ~ -'ý. ~//

Za pôvodcu odpadu: Za zhotoviteľa:

OBEC JtERM~NOVCIII.T. ~
OBECNY ÚRAD I /l r • /

a94 34 OBEC !ElMANO'VC! 3. t.
!
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