Zmluva o poskytovaní služieb
v oblasti nakladania s komunálnym odpadom
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Objednávateľ
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie

:
:
:
:
:
:

Mesto Prievidza
Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
318 442
2021162814
V U B , a.s. pobočka Prievidza
číslo účtu : 16626382/0200
a

Poskytovateľ
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Zapísaný

UNIPA spol. s r.o.
Košovská 1, 971 01 Prievidza
Bc. Miroslav Procháska, konateľ
31 579 183
2020467350
V U B , a.s. pobočka Handlová
číslo účtu: 2628541856/1100
V Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne,
oddiel: Sro, vložka číslo: 2223/R

Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto rámcovú
zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom:

ČI. I
PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi služby
v oblasti nakladania s komunálnym odpadom
a záväzok objednávateľa zaplatiť
poskytovateľovi za riadne a včas vykonané služby dojednanú cenu.
1.2 Poskytovateľ bude vykonávať najmä zber, prepravu, zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu - konárov, drviny a iného biologicky rozložiteľného odpadu,
ktorá vzniká v katastrálnom území mesta Prievidza a jeho mestských častiach pri
čistení, údržbe verejnej zelene vrátane parkov, sadov, cintorína a ostatných verejných
priestranstiev a iných trvalých zelených porastov verejných plôch a ďalšej zelene na
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

- 2 1.3 Poskytovateľ bude zabezpečovať služby z územia objednávateľa a z jeho mestských
častí podľa písomných požiadaviek (objednávok) objednávateľa.
ČI. II
CENA ZA POSKYTOVANIE SLUŽIEB

2.1 Zmluvné strany sa v súlade s § 3 zákona
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov dohodli, že cena za poskytovanie dohodnutých služieb za rok
2011 je stanovená dohodou vo výške 1000,00 Eur (slovom tisíc eur) bez DPH. Cena
služieb pre roky 2012, 2013 a 2014 bude zmluvnými stranami dohodnutá formou
písomných dodatkov k tejto rámcovej zmluve.
K cene bude pripočítaná D P H v zmysle platných predpisov.
2.3 V cene služieb podľa bodu 2.1 sú zahrnuté všetky náklady súvisiace
predmetu zmluvy podľa ČI. I.

splnením

ČI. III
PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Objednávateľ uhradí poskytovateľovi dojednanú cenu na základe faktúry, ktorú je
poskytovateľ
oprávnený
vystaviť za služby vykonané na základe čiastkovej
objednávky vyhotovenej objednávateľom v súlade s touto rámcovou zmluvou
o poskytovaní služieb. Faktúru je poskytovateľ povinný zaslať poštou na adresu
objednávateľa.
3.2 Služby budú fakturované podľa skutočného poskytovania služieb, ktoré budú
písomne objednávateľom odsúhlasené.
3.3 Zmluvné strany si vzájomne dohodli 30 dňovú lehotu splatnosti faktúry od jej
doručenia objednávateľovi.
3.4 Poskytovateľ je povinný vyhotoviť daňový doklad najneskôr
do 15 dní od
uskutočnenia zdaniteľného plnenia, pričom daňový doklad musí spĺňať všetky
náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3.5 V prípade omeškania s úhradou faktúry je poskytovateľ oprávnený účtovať úroky z
omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3.6 Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať poskytovateľovi za vadné plnenie zmluvnú
pokutu vo výške 5 % z dohodnutej ceny služieb. A k poskytovateľ odstráni vady do
48 hodín po tom, čo ho objednávateľ na ne písomne upozornil, túto pokutu
poskytovateľ neplatí.

-3 ČI. IV
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje pri poskytovaní služieb zabezpečovať dopravu v súlade
s legislatívou platnou v oblasti cestnej dopravy a prevádzky na pozemných
komunikáciách .
4.2 Poskytovateľ je pre oblasť BOZP je povinný zabezpečiť dodržiavanie všetkých
právnych predpisov upravujúcich túto oblasť.
4.3 V prípade, že na strane poskytovateľa dôjde k zmene skutočností zapísaných
v obchodnom registri , k zmene
alebo ukončeniu registrácie
D P H alebo
k zmene iných údajov, je tento povinný ihneď tieto zmeny
písomne oznámiť
objednávateľovi.
4.4 Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb dodržiavať legislatívu upravujúcu
nakladanie s odpadmi, najmä zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov a vykonávať poskytovanie služieb v súlade s nimi.
4.5

Poskytovateľ zodpovedá za zabezpečovanie zberu, prepravy, zhodnocovania
a zneškodňovania odpadov vyhovujúcim spôsobom a s potrebnou odbornou
starostlivosťou.

4.6 Poskytovateľ je oprávnený použiť na splnenie predmetu zmluvy inú osobu. Za splnenie
záväzku inou osobou zodpovedá, akoby poskytoval služby sám.
4.7 Poskytovateľ sa zaväzuje zaraďovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu, s ktorými
na základe tejto zmluvy nakladá, podľa Katalógu odpadov, oddelene viesť
a uchovávať evidenciu podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní
niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisoch. O množstve
prijatých odpadov, spôsobe zabezpečenia, zhodnotenia a za každý ukončený mesiac
zasielať údaje o množstvách odpadov vyzbieraných z územia mesta, a to do 5. dňa
nasledujúceho mesiaca. Za každý ukončený kalendárny rok zasielať vyplnené hlásenie
mestu o vzniku odpadu a nakladaní sním do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po
uplynutí kalendárneho roka.
4.8 Poskytovateľ sa zaväzuje hodnoverne preukázať separáciu a zhodnotenie príslušnej
komodity vyzbieranej z územia mesta a zhodnotenej v zariadení na zhodnocovanie
odpadov, v ktorom bol odpad zhodnotený niektorou z činností.
4.9 Poskytovateľ predloží údaje o množstve odpadov z územia mesta Prievidza zoradených
podľa Katalógu odpadov a o spôsobe ich zhodnotenia, ( l x mesačne po jednotlivých
mesiacoch) s ktorými nakladali, ako podkladu pre vypracovanie evidenčných listov
odpadov z mesta Prievidza.
4.10.Poskytovateľ alebo iná osoba, ktorú poskytovateľ oprávni na splnenie predmetu
zmluvy priložia k zmluve príslušné oprávnenie na nakladanie s odpadmi.

-
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ČI. V
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
5.1 Objednávateľ sa zaväzuje do 3 dní od poskytnutia služby túto prevziať.
5.2 Objednávateľ je povinný v dohodnutom termíne uhrádzať faktúry za poskytnuté
služby.
5.3 Objednávateľ sa zaväzuje kontrolovať plnenie poskytnutých služieb a odsúhlasovať
fakturáciu za ne, pričom za objednávateľa bude touto činnosťou poverený
zamestnanec príslušného odboru.

ČI. VI
DOBA PLATNOSTI ZMLUVY A SKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU
6.1 Táto zmluva sa uzaviera na určitý čas, a to štyri roky od nadobudnutia jej účinnosti.
6.2 Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, a to
v 3 mesačnej výpovednej lehote, ktorá
začne plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.
6.3 Obidve zmluvné strany sú tiež oprávnené písomne od zmluvy odstúpiť v prípade
závažného porušenia jej ustanovení.

ČI. VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1 Zmeny tejto zmluvy môžu vykonať zmluvné strany len po vzájomnej dohode,
a to formou písomného dodatku.
7.2 Zmluva je
vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých
každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
7.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými
stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

