ZMLUVA O DIELO
č.27/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1. Zhotoviteľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČDPH:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón, fax:
Email :
Oprávnený konať v mene spol.:
(ďalej len "zhotoviteľ")

Chudovský a.s.
Žilinská 790/17, 01701 Považská Bystrica
31564682
SK2020438838
Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro, vložka číslo: 1981/R

Pavol Chudovský člen predstavenstva

a

2. Objednávateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón, fax:
E-mail :
Oprávnený konať v mene spol.:
(ďalej len "objednávateľ")

Obec Dolný Lieskov
Obecný úrad č.10, 01821
00317179
2020684666
Všeobecná úverová banka a.s. Pov. Bystrica
23220-372/ 0200
042/4353268,042/4261037
oulieskovl@playmax.sk
Ing. Jozef Kardoš, starosta obce

Čl. 1
Predmet plnenia
1.1. Vývoz komodít separovaného zberu podľa prílohy Č. 1 tejto zmluvy, ich zhodnocovanie, pomoc v oblasti
vedenia evidencie komodít separovaného zberu .. Komodity separovaného zberu zahrnuté v základnej
cene za separovaný zber sú uvedené v prílohe č.2 tejto zmluvy.
1.2. Vývoz odpadu na kompostovanie " biologicky rozložiteľného odpadu" ďalej len "BRO", podľa prílohy
č.4 tejto zmluvy.
Čl. 2
Čas plnenia
2.1. Zmluva sa uzatvára sa na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami.
2.2. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie predmetu zmluvy na základe dohodnutého harmonogramu
vývozu separovaného zberu, ktorý je uvedený v prílohe č.l tejto zmluvy.

Čl. 3
Cena a platobné podmienky
3.1. Cena za služby spojené s vývozom komodít separovaného zberu podľa prílohy č.2
tejto zmluvy, je stanovená ako cena dohodou v zmysle zákona č.1811996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov ako cena maximálna na prvých 12 mesiacov (jeden rok) trvania zmluvy.
3.2. Cena je stanovená na 1,5,- € za rok na občana, t.j. 0,125,- € za mesiac na každého občana s trvalým
pobytom na území obce. Počet obyvateľov obce sa stanoví podľa bodu 5.1. tejto zmluvy. V cene sú
zahrnuté všetky služby spojené s plnením predmetu tejto zmluvy podľa bodu 1.1 ..
3.3. Cena za vývoz 1 ks 1100 l kontajnera na BRO je 8,- €. V cene sú zahrnuté dopravné náklady,
manipulačné a mesačný nájom za kontajner. Cena za spracovanie a skládkovanie je podľa priloženého
cenníka v prílohe č.5. Cena za kilogram sa vypočíta z celkovej váhy dovezeného odpadu vydelenej
počtom vyzbieraných kontajnerov.
3.4. Odber a likvidácia komodít separovaného zberu podľa prílohy č.3, bude vykonávaný na základe
objednávky obce za úhradu, pričom cena za 1 kg odobranej komodity je 0,2,- €. K tomu bude
pripočítaná cena za jazdný výkon vozidla a manipulačné podľa aktuálne platného cenníka firmy
Chudovský a.s ..
3.5. K takto zistenej cene bude účtovaná príslušná DPH. Splatnosť faktúry je 14 dní.
3.6. Fakturácia bude vykonávaná jeden krát mesačne do 10. dňa v mesiaci za uplynulý mesiac.
3.7. K uvedeným cenám tejto zmluvy bude účtovaná príslušná DPH.
3.8. Splatnosť faktúr je 14 dní.
3.9. Ceny je možné meniť po vzájomnej dohode so súhlasom oboch zmluvných strán. Zmena ceny bude
dohodnutá formou dodatku k tejto zmluve.
Čl. 4
Záväzky zmluvných strán
Zhotoviteľ sa zaväzuje:
4.1. Zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v súlade s platnými zákonnými predpismi
v odpadovom hospodárstve v dohodnutých termínoch podľa prílohy č.2 tejto zmluvy.
K plneniu predmetu zmluvy dodá vhodné obaly (PE vrecia) v množstve, ktoré bolo odobrané
v obci pri zbere separovaného odpadu, na zber obalov z kovov a kombinovaných obalov podľa
dohody upravené 1100 litrové kontajnery na ich zhromažďovanie.
4.2. K zberu a skladovaniu "BRO" dodať podľa požiadavky obce 1 100 litrové kontajnery označené
nápisom" Biologicky rozložiteľný odpad".
4.3. Pri preprave odpadu zaradeného do kategórie "N" vystaviť "Sprievodný list nebezpečného
odpadu" ďalej len SLNO, podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v znení platných
predpisov, a "Protokol o odbere odpadu" , ktorý obsahuje najmä dátum odberu, obsah,
množstvo odobratého odpadu.
4.4. Spracovať podklady pre objednávateľa k príspevku z Recyklačného fondu za vyseparované
komodity 2 x ročne a to k 31.7. a 31.1. kalendárneho roka. Podklady pre Hlásenie o vzniku
nebezpečných odpadov za uplynulý rok do 20. januára kalendárneho roka. Priebežne viesť
objednávateľovi evidenčné listy odpadu za jednotlivé odobrané komodity separovaného zberu.
4.5. Podmienkou odberu elektrozariadení je ich kompletnosť z dôrazom na nebezpečné súčasti
elektrozariadení ako sú obrazovky z TV a PC monitorov, kompresorové elektromotory
z chladiacich zariadení.
4.6. V odpadoch sa nesmú nachádzať znečisťujúce prímesi na báze chlórovaných olejov
s obsahom PCB, PCT, rádioaktívnych materiálov, infekčných látok, výbušnín a tlakové
nádoby pod tlakom (okrem PC a TV monitorov).
4.7. Ak budú v separovaných zložkách a "BRO" zistené počas zberu cudzorodé prímesi, ktoré ohrozujú
Pracovné alebo životné prostredie, alebo ktoré nepatria do separovaných zložiek, tieto nebudú
odvezené od pôvodcu a za ich zneškodnenie zodpovedá objednávateľ. Táto skutočnosť bude

vyznačená preberajúcim pracovníkom na preberacom protokole.
Objednávateľ sa zaväzuje:
4.8. Podľa dohodnutého harmonogramu zberu separovaného odpadu pripraviť jednotlivé
komodity na odovzdanie. Elektrozariadenia a elektroodpad musia vyhovovať podmienkam
uvedeným vo vyhláške MŽP Č. 208/2005 Z.z. z 29. apríla 2005 o nakladaní
s elektrozariadeniami a s elektroodpadom príloha č.1 kategórie 1 až 7. Zabezpečiť osoby na
nakladanie elektrozariadení a elektroodpadu.
4.9. Zabezpečiť podľa potreby zverejnenie zberu vhodným spôsobom v obci (v obecnom
rozhlase).
4.10. Zabezpečiť otvorený prístup ku kontajnerom na separovaný zber a ich rozmiestnenie tak, aby
boli dostupné technike zhotoviteľa.
4.11. Realizovať predmet tejto zmluvy výlučne zo zhotoviteľom. V prípade ak, niektorá zo zmluvných
strán neplní dohodnuté podmienky, môže poškodená strana požadovať náhradu škody, ktorá mu
vznikla v dôsledku neplnenia dohodnutých podmienok v tejto zmluve.
Čl. 5
Ostatné ustanovenia
5.1. Počet obyvateľov pre fakturáciu na kalendárny rok sa stanoví podľa počtu obyvateľov
vyznačených na žiadosti obce, vždy za 2. polrok kalendárneho roka, o príspevok z Recyklačného
fondu podľa § 64 zákona č.223/200l Z.z. v znení neskorších predpisov.
5.2. K ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť:
- písomnou dohodou so súhlasom oboch zmluvných strán
- ukončením činnosti zhotoviteľa z rozhodnutia orgánu štátnej správy
- výpoveďou bez udania dôvodu s 2 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť od 1. dňa
nasledujúceho mesiaca od obdržania výpovede druhou stranou.
- nepodpísaním dodatku zmluvy o dielo niektorou so zmluvných strán.
5.3. Ostatné dojednania, nepostihnuté v tejto zmluve sa riadia podľa obchodného zákonníka SR.
5.4. Každá zo zmluvných strán má právo túto zmluvu dopĺňať písomnými dodatkami, ktoré
vstúpia v platnosť ich podpísaním oboma stranami. Zmluva je vyhotovená v štyroch
výtlačkoch. Dva výtlačky pre objednávateľa, dva výtlačky pre zhotoviteľa.
5.5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
- príloha č.l Časový harmonogram vývozu komodít separovaného zberu
- príloha č.2 Prehľad zberu separovaného odpadu zahrnutý v základne cene,
- príloha č.3 Prehľad zberu ostatných komodít,
- príloha č.4 Biologicky rozložiteľný odpad
- príloha č.5 Cenník zhodnocovania organických odpadov kompostovaním
- aktuálne Rozhodnutie orgánu štátnej správy o tom, že zhotoviteľ je oprávnený vykonávať zber
a zvoz separovaného odpadu podľa prílohy č.l.
5.6. Podpísaním tejto Zmluvy stráca platnosť Zmluva o dielo Č. 27/2007.

Zhotoviteľ

Objednávateľ

V Pov. Bystrici dňa ..

V Dolnom Lieskove dňa.

Pavol Chudovský
Člen predstavenstva

Príloha č.l k Zmluve o dielo Č. 27/2010

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMODÍT SEPAROVANÉHO ZBERU:
Plasty : 1x za mesiac
Sklo : l x za 8 týždňov
Elektroodpad: 3 x za rok
Papier : 1x za dva mesiace
Obaly z kovu a kompozitné obaly: 1x za 10 týždňov
Biologicky rozložiteľný odpad : l x za mesiac

polrok.

Vedúci strediska separovaného zberu spracuje a zašle na obec termínový kalendár zberu na každý

Príloha č.2 k Zmluve o dielo č.27/2010

PREHĽAD ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ
Nebezpečný odpad

200121 – žiarivky

Obyčajný odpad

200101 - papier a lepenka

200123 – vyradené zariadenia obsahujúce
chlór fluórové uhľovodíky
200102 - sklo
200135 - vyradené elektrické a elektronické
zariadenia iné ako uvedené v
200121,200123 obsahujúce nebezpečné časti
200 133 - olovené akumulátory
080317 – odpadový toner do tlačiarne
obsahujúci nebezpečné látky

200136 - vyradené
elektrické
a elektronické
zariadenia iné
ako uvedené
v 200121,
200123 a 200125
200139 - plasty ( PET, PE fólie,
HDPE, PP)
150104 – obaly z kovu
150105 – kompozitné obaly

Príloha č.3 k Zmluve o dielo č. 27/2010

PREHĽAD ZBERU OSTATNÝCH KOMODÍT SEPAROVANÉHO
ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ
Nebezpečný odpad
130113 – iné hydraulické oleje
130206 – syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
130208 – iné motorové, prevodové a mazacie oleje
160107 – olejové filtre

Obyčajný odpad
200110 – šatstvo
200111 – textílie
160103 – opotrebované pneumatiky

Príloha č.4 k Zmluve o dielo č. 27/2010

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
200108

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

200201

BRO: - ovocie, zelenina
- tráva, lístie
- konáre
- drevenná drť a štiepka

200302

Odpad z trhovísk

200304

Kal zo septikov

100101

Popol, škvára a prach z kotlov

030105

Piliny, hobliny, odrezky

Príloha č.5 k Zmluve o dielo č.27/2010
Cenník zhodnocovania organických odpadov
kompostovaním
Kód
odpadu
02 -- --

Názov odpadu podľa katalógu odpadov

Kateg.

Merná

Cena €/t

odpadu jednotka bez DPH

Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, poľovníctva, rybárstva,
hydropónie a z výroby a spracovania potravín

20103

Odpadové rastlinné tkanivá

O

t

24,- €

20106

zvierací trus ,moč a hnoj

O

t

24,- €

20107

Odpady z lesného hospodárstva

O

t

28,- €

03 -- --

Odpady zo spracovania dreva a z výroby reziva a nábytku

24,- €

30105
10 -- -100101
20 -- --

piliny, hobliny,

O

t

odrezky, odpadové drevo

O

t

28,-€

Odpady z elektrární a iných spaľovacích zariadení
(okrem 19)
popol, škvára a prach z kotlov.
oo.

O

t

28,- €

Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z
obchodu, priemyslu ... ) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu

Biologicky rozložiteľný kuch. a rešt.
Odpad
BRO (ovocie, zelenina)

O
O

t
t

30,- €
24,- €

BRO ( zmesný)

O

t

28,- €

BRO ( tráva, lístie)

O

t

24,- €

BRO ( tráva ,lístie -znečistené)

O

t

30,- €

BRO (tráva nad 25cm, burina)

O

t

30,- €

BRO (konáre do Ø15 cm)

O

t

25,-€

BRO (konáre nad (Ø 15 cm)

O

t

28,- €

BRO (drevenná drť a štiepka)

O

t

24,- €

200302

Odpad z trhovísk

O

t

24,-€

200304

kal zo septikov

O

1 vývoz

200108
200201

60,-€

