Zmluva
uzatvorená podľa §§ 269 – 275 Obchodného zákonníka

DODÁVATEĽ
Mesto Hurbanovo
Zastúpené:

Mgr. Peter Závodský – primátor mesta

so sídlom:

ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo

IČO:

00306452

bankové spojenie:

VÚB Komárno

číslo účtu:

IBAN: SK5602000000000021523142

a

ODBERATEĽ:
Obec Martovce
zastúpené:

Ing. István Keszeg – starosta obce

so sídlom:

Martovce č. 14, 946 61 Martovce

IČO:

00306568

bankové spojenie:

Prima Banka a. s., pobočka Komárno

číslo účtu:

IBAN: SK29 5600 0000 0038 0402 8002

I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa odoberať zo 110 l a 120 l KUKA nádob v intervale 1 x za 2
týždne zmesový komunálny odpad, odpad z čistenia ulíc a ten ukladať na prekládkovú stanicu resp.
Zberný dvor Mesta Hurbanovo.
Ďalej poskytovať zberné nádoby na vyseparované zložky komunálneho odpadu (plast, kov, viacvrstvové
kompozitné materiály, papier a sklo) podľa štandardov zberu jednotlivých zložiek vyseparovaných
komodít a preberať tieto zložky komunálneho odpadu na Zbernom dvore Mesta Hurbanovo na
zhodnocovanie spracovateľom.
II.
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 1. januára 2021 do 31.08.2021.

III.
Cena a úhrada nákladov
1. Cena za odber odpadu je:
a. použitie kukavozu vrátane šoféra a dvoch závozníkov na 1 hodinu 66,00 €
b. prepravné za 1 km 1,80 € - cena bude aktualizovaná štvrťročne v závislosti od rastu
cien PHM.
Cena za váženie a zneškodnenie 1 t komunálneho odpadu je vo výške stanovenej podľa aktuálneho
cenníka odberateľa na prekládkovej stanici na Dolnopeterskej ul., Hurbanovo.
Dodávateľ spolu s fakturáciou predkladá vždy stazku o ubehnutých km a motohodinách spolu s vážnym
lístkom za uložený odpad na skládke.
Zber a preprava separovaného zberu do Zberného dvora v Hurbanove budú zabezpečené na náklady
obce Martovce.
Príjem z predaja vyseparovaných zložiek TKO zostane mestu Hurbanovo na vykrytie nákladov za
výdavky súvisiace s dotrieďovaním a prípravy dovezeného separovaného odpadu na zhodnotenie.
2. Úhrada za zber TKO je splatná mesačne a to na základe faktúry predloženej dodávateľom.
Odberateľ je povinný úhradu previesť na účet dodávateľa do 14 dní od doručenia faktúry.
3. V prípade omeškania odberateľa s úhradou, je tento povinný zaplatiť za každý začatý deň
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

IV.
Práva a povinnosti dodávateľa
1. Dodávateľ sa zaväzuje odoberať od odberateľa, ukladať odpady určené na zneškodňovanie,
uvedené v čl. I. tejto zmluvy na prekládkovej stanici na Dolnopeterskej ul., Hurbanovo v zmysle
schváleného prevádzkového poriadku a odovzdať na zhodnotenie odpady určené na
zhodnocovanie v zmysle Prevádzkového poriadku Zberného dvora v Hurbanove.
2. Dodávateľ, prípadne dodávateľom určený pracovník, je jedine oprávnený určovať či odoberaný
odpad zodpovedá kategórii odpadu v zmysle č. I. tejto zmluvy.

V.
Práva a povinnosti odberateľa
1. V prípade, že odpad určený na odber a uloženie na prekládkovej stanici na Dolnopeterskej ul.,
Hurbanovo, resp. určený na zhodnocovanie, nezodpovedá kategórii odpadov uvedenej v čl. I.
tejto zmluvy, je dodávateľ oprávnený tento odpad neodobrať, o tejto skutočnosti však je
dodávateľ povinný ešte v tomto dni upozorniť odberateľa.
2. Odberateľ je povinný v zmysle dohodnutých intervaloch odberu zabezpečiť obci u držiteľov
odpadu (u občanov, podnikateľských subjektov) vyložiť odoberaný odpad v zmluve dohodnutej
zberovej nádobe najneskôr do 7:00 hod. a na dohodnuté miesto odberu.

3. Vzdialenosť miesta na odber zberovej nádoby (umiestnenie zberovej nádoby) držiteľa odpadu
od dostupnosti zberového vozidla je max. 15 m.
4. Odberateľ je povinný zabezpečiť, aby držitelia odpadu v jeho katastri ukladali len zmluvne
dohodnutý odpad a len do zmluvne dohodnutých zberových nádob. Pre KUKA nádobu 120 l je
maximálne prístupný objem zmesového odpadu 35 kg. Zmesový odpad ukladaný mimo KUKA
nádoby odobraný nebude (prípadne podľa osobitnej dohody).
5. Dodávateľ je povinný, ak spôsobil znečistenie okolia zberu, znečistenie odstrániť
a vyprázdnenú zberovú nádobu vrátiť na pôvodné miesto uloženia.
6. Dodávateľ je v prípade poškodenia zberovej nádoby (netýka sa poškodení vplyvom jej
opotrebenia, napr. koróziou a pod.) povinný toto poškodenie opraviť v prípade, že sa opraviť
nedá, dodať držiteľovi odpadu novú zberový nádobu.

VI.
Odstúpenie od zmluvy
1. Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť pri závažnom porušení zmluvy odberateľom.
Za závažné porušenie zmluvy dodávateľom sa považuje:
a. opätovné nedodržanie kategórie odpadu ukladaného podľa zmluvných podmienok do
zberových nádob v zmysle č. I. tejto zmluvy,
b. nesplnenie povinnosti úhrady za zber TKO a to v rozsahu dvoch mesačných splátok.
2. Odberateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť pri závažnom porušení zmluvy dodávateľom
Za závažné porušenie zmluvy dodávateľom sa považuje:
a. nezabezpečenie zmluvne dohodnutých odberov odpadu,
b. neoprávnené zvýšenie cien za poskytované služby.
3. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej
strany druhej. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od dátumu doručenia oznámenia.
4. Túto zmluvu môže každá zo zmluvných strán vypovedať bez uvedenia dôvodu s trojmesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zo zmluvných strán.

VII.
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tejto zmluve nie je ustanovené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce,
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami, po dohode oboch zmluvných
strán.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.
4. Dodávateľ i odberateľ vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle dodávateľa.

V Hurbanove dňa: ............................

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

........................................

........................................

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta

Ing. István Keszeg
starosta obce

