ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB – zber jedlých olejov a tukov č. ZMKO-OD-21-0061_ZoD 2021/JOT
uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:

Zhotoviteľ:
Spoločnosť:

KOSIT a.s.

Sídlo:

Rastislavova 98, 043 46 Košice

V zastúpení:

Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová, na základe plnej moci

Zapísaná v:

Obch. reg. OS Košice I, Odd.: Sa, Vl. č.: 1169/V
IČO: 36 205 214 DIČ: 2020061461 IČ DPH: SK2020061461

Bankové spojenie:
Poverený zástupca:
Kontakt:

Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001
Mgr. Peter Bartek
Telefón: 421 918 696 175, Email: bartek@kosit.sk

(ďalej len "zhotoviteľ").

Objednávateľ:
Obec:

Obec Kračúnovce

Sídlo obecného úradu:

Kračúnovce 350, 087 01 Kračúnovce, Slovakia
IČO: 00322181 DIČ: 2020777561

Bankové spojenie:
IBAN:
Poverený zástupca:

Boleš Michal, zástupca starostu

Kontakt:

Telefón: 0918465717, E-mail: kracunovce.obec@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“), (ďalej spolu „zmluvné strany“)
ČLÁNOK I - Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateľa tieto služby:
a) zabezpečiť odber, prepravu a zhodnotenie jedlých olejov a tukov z domácností, ktoré vznikajú na území obce jej obyvateľmi (ďalej aj ako
„odpad“), označených v súlade s kategorizáciou odpadov podľa Katalógu odpadov stanoveného Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. (ďalej
len „Katalóg odpadov):
Katalógové číslo odpadu

Názov a druh odpadu

Kategória odpadu

20 01 25

Jedlé oleje a tuky

O

b)

c)

prenajať objednávateľovi zbernú nádobu určenú na zber odpadu - špeciálne upravená čierna nádoba o objeme 240 litrov s uzamknuteľným
oranžovým vekom a otvorom na vhadzovanie pevne uzavretých plastových fliaš s jedlým olejom a tukom z domácností (ďalej len „nádoba“)
v počte 1 ks na 1000 obyvateľov,
viesť evidenciu o množstve prevzatého odpadu a vystaviť o tom písomné potvrdenie súhrne za príslušný kalendárny rok,

2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu za podmienok dojednaných v tejto zmluve a
dodržiavať povinnosti stanovené zmluvou, zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi.
ČLÁNOK II - Miesto a spôsob plnenia
1. Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy (zberu odpadu) je katastrálne územie obce Obec Kračúnovce.
2. Objednávateľ berie na vedomie, že jedlé oleje a tuky je možné zbierať obyvateľmi obce výhradne v uzavretých plastových fľašiach a tieto
vhadzovať do špeciálne určenej nádoby. Konkrétne umiestnenie jednotlivých nádob (stanovištia) určuje objednávateľ, o čom je povinný zhotoviteľa
informovať (postačí e-mailom) pre účely zberu odpadu.
3. Zhotoviteľ odovzdá dohodnutý počet nádob objednávateľovi na ním určené miesto a v čase podľa operatívnej dohody zmluvných strán (postačí emailom). Odovzdanie a prevzatie dohodnutého počtu nádob si zmluvné strany vzájomne potvrdia proti podpis na Odovzdávacom protokole.
4.Odvoz a prepravu odpadu zhotoviteľ zabezpečí podľa naplnenosti nádob na základe písomného avíza objednávateľa (postačí e-mailom), minimálne
však raz za tri mesiace.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude plniť predmet tejto zmluvy v súlade so zákonom o odpadoch a príslušnou legislatívou v oblasti nakladania s odpadmi.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dohodnuté služby vhodnými technickými prostriedkami určenými na tento účel, ako aj fyzickými osobami, ktorých
zdravotný stav, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú činnosti podľa tejto zmluvy. V súvislosti s tým je zhotoviteľ
povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plniť si úlohy na úseku BOZP, PO a ochrany životného
prostredia.
ČLÁNOK III - Cena
1. Na základe dohody zmluvných strán (v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení), sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi
cenu za služby podľa tejto zmluvy vo forme mesačného poplatku v jednotkovej cene: 5 EUR / 1ks nádoba / 1 mesiac bez DPH, podľa skutočného počtu
odovzdaných nádob podľa Odovzdávacieho protokolu.
2. Ceny podľa tohto článku sa rozumejú bez DPH, ktorú zhotoviteľ vyúčtuje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase
vzniku daňovej povinnosti, najmä v zmysle z. č. 122/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).
3. V dohodnutom mesačnom poplatku je zahrnutý odber, preprava a zhodnotenie odpadu ako aj prenájom nádoby podľa čl. II. ods. 1 tejto zmluvy
vrátane vystavenia vážneho lístka.
4. Na základe dohody zmluvných strán môže byť cena dohodnutá podľa tohto článku upravená raz ročne, spravidla k 31. januáru nasledujúceho
kalendárneho roka od uzavretia tejto zmluvy, jednostranným právnym úkonom (písomným oznámením) zhotoviteľa:
a) z titulu inflácie v Slovenskej republike vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to o sumu súčinu miery inflácie v Slovenskej
republike za bežný kalendárny rok a výšky jednotlivých jednotkových cien za služby platených v bežnom kalendárnom roku, a to vo vzťahu k
všetkým jednotkovým cenám za služby, a
b) z titulu nárastu výšky minimálnej mzdy vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to o sumu zodpovedajúcu 1/3 percentuálneho
medziročného nárastu minimálnej mzdy, a to vo vzťahu k všetkým jednotkovým cenám za služby, a
c) z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku daní, poplatkov a poplatku za uloženie odpadu, alebo ich nahradením, alebo
vznikom nových povinností na úseku daní a poplatkov, a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto
zvýšení, a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za služby, ktorých sa takáto zmena týka.
Objednávateľ je povinný platiť takto zvýšenú cenu za služby od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia podľa prvej vety, resp. po
zverejnení informácií o inflácii Štatistickým úradom SR alebo účinnosťou zmeny príslušných právnych predpisov.
ČLÁNOK IV - Platobné podmienky
1. Objednávateľ vyhlasuje, že predmet zmluvy bude financovaný výlučne z prostriedkov obce v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o odpadoch
a súvisiacich právnych predpisov a v zmysle platného a účinného VZN.
2. Cenu za služby podľa čl. III tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry - riadneho daňového dokladu so všetkými
náležitosťami v zmysle zákona o DPH, vystavenej zhotoviteľom najneskôr do 15 dní od poskytnutia služby, alebo v prípade opakujúceho sa plnenia súhrnne raz mesačne, vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom boli služby poskytnuté.
3. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že originál faktúry zhotoviteľ odošle objednávateľovi výlučne v elektronickej forme na e-mailovú
adresu objednávateľa: kracunovce.obec@gmail.com. Zhotoviteľ vyhlasuje, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v
papierovej forme, bude odosielaná vo formáte PDF a bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s ust. §71 a nasl. zák. č. 222/2004
Z.z. o DPH platnými v čase jej odoslania. Ďalšie podmienky o elektronickej faktúre sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach zhotoviteľa.
4. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o DPH, objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju na opravu a/alebo doplnenie najneskôr do 5 dní od jej doručenia. V takom prípade lehota splatnosti začne plynúť až doručením
opravenej faktúry objednávateľovi. Lehota na vrátenie faktúry podľa tohto odseku je dodržaná, ak objednávateľ v uvedenej lehote odovzdá túto faktúru
na poštovú prepravu.
5. Dňom zaplatenia faktúry v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy v prospech bankového účtu zhotoviteľa.
6. V prípade omeškania s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať aj zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
7. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 60 dní odo dňa splatnosti, zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy,
nakoľko sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti s tým a má
nárok na zaplatenie všetkých služieb poskytnutých objednávateľovi do dňa účinnosti odstúpenia. adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
ČLÁNOK V - Záväzky zmluvných strán
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a)
b)
c)
d)
e)

vykonávať dohodnuté služby s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne a včas, na základe písomnej požiadavky (avíza) objednávateľa
(postačí e-mailom),
zabezpečiť prepravu odpadu vhodnými dopravnými prostriedkami spôsobilými na prevádzku v zmysle požiadaviek stanovených zákonom č.
56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,
prevziať, prepraviť a zhodnotiť odpad určeným spôsobom a v určenom zariadení, pokiaľ je zhotoviteľ oprávnený nakladať s týmto odpadom
v súlade s príslušnými povoleniami na prevádzkovanie určeného zariadenia,
zabezpečiť váženie odovzdaného odpadu a vystaviť o tom doklad (tzv. vážny lístok),
viesť evidenciu o množstve prevzatého odpadu a vystaviť o tom písomné potvrdenie, ktoré doručí objednávateľovi súhrnne za príslušný
kalendárny rok, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka,

f)
g)
h)

vykonať všetky práce súvisiace s odberom odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi,
bezodkladne písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie služby (postačí e-mailom)
umožniť objednávateľovi alebo ním poverenej osobe priebežne kontrolovať plnenie predmetu tejto zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje:
a)
b)
c)
d)
e)

odovzdať zhotoviteľovi odpad tak ako je špecifikovaný v čl. I ods. 1 tejto zmluvy,
zabezpečiť, aby bol odpad zbieraný výhradne v pevne uzatvorených plastových fľašiach a v určenej nádobe,
zabezpečiť zhotoviteľovi riadny prístup k nádobe za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy; v opačnom prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní
s poskytnutím služby,
poskytnúť zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy nevyhnutne potrebnú súčinnosť,
zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť, znemožniť a/alebo zabrániť zhotoviteľovi v riadnom plnení tejto zmluvy.

3. Za kategorizáciu odpadu zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ má právo vykonať vizuálnu kontrolu odpadu s cieľom overiť si údaje o pôvode,
vlastnostiach a zložení odpadu deklarované objednávateľom.
4. Váženie zhotoviteľom prevzatého odpadu sa uskutočňuje na certifikovanej váhe. Dokladom preukazujúcim množstvo odovzdaného odpadu a súčasne
jeho zhodnotenie/zneškodnenie je vážny lístok vystavený zhotoviteľom pri každom jednotlivom vážení.
5. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania služby kontrolovať jej vykonávanie.
6. Zhotoviteľ má právo odmietnuť prevzatie odpadu a dohodnutú službu nevykonať ak:
a) obsahuje iné druhy odpadov ako sú špecifikované v čl. I. ods. 1 tejto zmluvy;
b) obsahuje také druhy odpadov, s ktorými zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať v súlade s príslušnými povoleniami a rozhodnutiami na
prevádzkovanie určeného zariadenia;
c)
poskytnutie služieb nie je technicky možné.
Odmietnutie prevzatia odpadu a jeho dôvod zhotoviteľ oznámi objednávateľovi v mieste plnenia a potvrdenie zašle tiež písomne (postačí e-mailom) bez
zbytočného odkladu. V tomto prípade objednávateľ stráca nárok na vykonanie služby.
7. V prípade opakovaného odmietnutia podľa ods. 6 písm. a) tohto odseku, sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany
objednávateľa s právom zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy.
ČLÁNOK VI - Doba trvania
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počnúc dňom 01.03.2021.
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno ukončiť:
a) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu; výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca od jej doručenia druhej zmluvnej strane;
b) písomnou dohodou oboch zmluvných strán; ku dňu uvedenému v tejto dohode;
c)
odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy.
3. Každá zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od zmluvy vždy v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatne poruší svoje povinností stanovené
touto zmluvou, platnou legislatívou v oblasti nakladania s odpadmi a Obchodným zákonníkom.
4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia.
5. Ukončením zmluvy ktorýmkoľvek spôsobom nie je dotknutý nárok na náhradu škody
ČLÁNOK VII - Záverečné ustanovenia
1. Adresou pre doručovanie sa rozumie adresa sídla ako aj e-mailová adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy, pričom každú zmenu je dotknutá strana povinná
bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností platí, že zmena adresy nebola preukázateľne oznámená.
2. Písomnosť doručovaná elektronicky podľa tejto zmluvy sa považuje za doručenú najneskôr dňom nasledujúcim po dni jej odoslania. Písomnosť doručovaná
poštou sa považuje za doručenú aj dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, bez ohľadu na dôvod jej nedoručenia, i keď sa adresát o nej nedozvie.
3. Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tiež Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KOSIT a.s. (ďalej len „VOP“), ktoré sú
záväzné pre obidve zmluvné strany, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. Odlišné dojednania obsiahnuté v zmluve majú vždy prednosť pred ustanoveniami
VOP.
4. Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami VOP, zákona o odpadoch v platnom znení, súvisiacimi právnymi
predpismi a Obchodným zákonníkom v tomto poradí.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy budú Zmluvné strany, súd alebo iné kompetentné orgány považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom
takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady, ako aj ostatné ustanovenia
tejto Zmluvy zostávajú v platnosti. Zmluvné strany budú v takom prípade postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo
neplatné bol v maximálnej možnej miere rešpektovaný a pre Zmluvné strany právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť
6. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne vo forme dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. To neplatí v prípadoch
stanovených touto zmluvou, ako aj pri zmene poverených osôb zmluvných strán, kedy tieto môžu byť menené jednostranným oznámením doručeným druhej
zmluvnej strane.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s
ust. §47a zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, o čom objednávateľ upovedomí zhotoviteľa (postačí e-mailom).

8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu v celom rozsahu porozumeli a nemajú k nemu výhrady ani ďalšie pripomienky, že ich
zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.
PRÍLOHY
1. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KOSIT a.s
2. Splnomocnenie pre Ing. Lucia Šprinc a Ing. Renáta Rabatinová

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

V Košiciach dňa 26.01.2021

V ………………………………………………….
Dňa ……………………………………………….

KOSIT a.s.
Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová

Obec Kračúnovce
Boleš Michal

