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Zmluva o poskytovaní služieb č. 21/2014

uzavretá v súlade s ustanoveniami § 269 odst. 2, zákona č.513/91 Zbierky,
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany a poverenia:

1.1. Objednávateľ: Obec Kráľová nad Váhom
Kráľová nad Váhom č. 71
92591 Kráľová nad Váhom
RNDr. Ferenc Bergendi - starosta obce
OO306 070
2021024016

Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Osoby oprávnené rokovať
o zmluve: Jaroslava Bergendiová

Tel: 031/7713122

a

1.2. Zhotoviteľ: SPEKO Šaľa s.r.o.
Diakovská 9
927 Ol-Šaľa
STOD-SA43-SK
RNDr. Danica Sigetová, konateľ spoločnosti
36546054
2020191052
SK2020191052
VÚB a.s.
9344-192/0200

Úradné číslo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené konať
v rámci zmluvy: RNDr. Danica Sigetová, konateľ spoločnosti

tel.: 031/7716910
fax: 031/7716755

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 17035/T



2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa mzsre uvedené činnosti
za dohodnuté ceny a v zmysle dohodnutých podmienok. Objednávateľ sa zaväzuje
poskytnúť zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť, vykonané činnosti prijať a zaplatiť
dohodnutú cenu v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve.
Predmetom zmluvy sú nasledovné činnosti, ktoré zhotoviteľ vykonáva na základe
rozhodnutia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Šaľa č. 741/13 zo dňa
18.07.2013, v súlade s ustanoveniami zákona 343/2012 Z.z., ktorým sa mení a doplňa
zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona
č. 3912007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné
predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov
neurčených na ľudskú spotrebu (ďalej len VŽP):
al Odber VŽP materiálu kategórie 3

bl Preprava VŽP materiálu kategórie 3

cl Odber a následné zhodnotenie resp. zneškodnenie ostatného odpadu:

l.č. 1501 01 papier a lepenky,

k.č. 1501 02 obaly z plastov,

k.č. 1501 05 kompozitné obaly,

k.č. 1501 07 obaly zo skla.

d/ Predaj obalov

el Vedenie evidencie odpadov, podl'a vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

3. Spôsob a miesto plnenia zmluvy

3.1. Spôsob realizácie služieb je dohodnutý nasledovne:
al samostatný odber VŽP 1 x týždenne, resp. 1 x 2 týždenne (dohodnutý vždy na základe

objednávky - tel., fax, e-mail).
3.2. Miesto výkonu/realizácie služieb:

a) miesto odberu Materská škola Král'ová nad Váhom, areál objednávateľa, resp.
dohodou podľa miesta určenia objednávateľa,
b) miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu určuje zhotoviteľ.

3.3. Dokladom o vykonaní služby v zmysle čl. II je kópia Obchodného dokladu vystaveného
objednávateľom a parafovaného prepravcom a zhotoviteľom služby, so stanovenou netto
hmotnosťou odobratého odpadu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Obchodný doklad, ktorý je vyhotovený v troch výtlačko ch (1 originál a 2 kópie)
je potrebné uschovávať aspoň počas dvoch rokov na účely predloženia príslušnému
orgánu.

3.4. Pre stanovenie množstva VŽP Je rozhodujúci údaj zistený na vážnom systéme
zhotoviteľa.

3.5. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi na odber výhradne taký druh VŽP,
ktorý zodpovedá údajom a podmienkam odberu.
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3.6. VŽP nesmie obsahovať dezinfekčné prostriedky, materiály a látky, ktoré SVOJImI

vlastnosťami sú, alebo môžu byť nebezpečné pre zdravie človeka alebo životné prostredie
( nebezpečný odpad ).

3.7. V prípade zistenia nevyhovujúceho druhu odpadu, resp. spôsobu jeho balenia
sa zhotoviteľovi priznáva právo takýto odpad neodobrať a súčasne uplatniť
si u objednávateľa náhradu škody.

3.8. Každý obal obsahujúci VŽP musí byť označený podľa prílohy VIII, kapitola II ods.3
nariadenia Komisie (ES) č.142/2009 "NEURČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU".

3.9. Objednávateľ sa zaväzuje chrániť nádoby pred poškodením, zničením alebo stratou,
v opačnom prípade si zhotoviteľ uplatní u objednávateľa náhradu škody.

4. Cena

4.1 Cena za poskytnutie dohodnutých služieb je určená v súlade so zákonom č.1811996 Z.z.
o cenách dohodou nasledovne:

4.1.1. Cena za poskytnutie odberu VZP materiálu kategórie 3 vrátane prepravy je nasledovná:
Druh odpadu Mj Cena v€

bez DPH
VŽP - materiál kategórie 3 kg 0,05 €/kg
Jedlé oleje a tuky
VŽP - materiál kategórie 3 kg 0,14 €/kg
Kuchynský odpad

4.1.2. Cena za poskytnutie odberu následné zhodnotenie resp. zneškodnenie ostatného odpadu:
Druh ostatného odpadu Mj Cena v€

bez DPH
K.č. 1501 01 obaly z papiera a lepenky kg 0,03 €/kg
K.č. 15 01 02 obaly z plastov kg 0,03 €/kg
K.č. 1501 05 kompozitné obaly kg 0,03 €/kg
K.č. 15 01 07 obaly zo skla kg 0,03 €/kg

4.1.3. C dai b lena za pre al o a ov:
Druh obalu Mj Cena v f

bez DPH
Barel plastový 10 l s vekom /modrý/ ks 5,00 €/ks
Barel plastový 10,8 l s vekom !biely/ ks 5,00 €/ks

4.1.4. Cena za vedenie evidencie odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z., ktorou
k .,. k ák d d hsa vy onavaiu me tore ustanovema z ona o o ípa oc

Druh služby Mj Cena v f
bez DPH

Vedenie evidencie odpadov, podľa vyhlášky MŽP
SR č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú mesiac 10,00€/mesiac
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

4.2. V dohodnutej cene podľa bodu 4.1.1. a 4.1.2. sú zahrnuté náklady na zber, manipuláciu,
a prepravu.
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4.3. V prípade, ak mesačná cena za poskytnuté služby podľa bodu 4.1.1. a 4.1.2. tejto zmluvy
bude v sume nižšej ako 10 EUR bez DPH, poskytovateľ v takomto prípade bude
fakturovať paušálnu mesačnú cenu vo výške 10 EUR bez DPH. Dôvodom na tento
mesačný paušál sú administratívne a prevádzkové náklady poskytovateľa služieb.

4.4. K dohodnutej cene sa pripočíta daň z pridanej hodnoty, ktorej výška sa určí podľa
predpisov platných v čase plnenia zmluvy.

5. Platba

5.1. Dohodnutá cena za objednané a poskytnuté služby bude uhradená objednávateľom
prevodným príkazom na účet zhotoviteľa, na základe daňového dokladu zhotoviteľa.

5.2. Lehota splatnosti faktúr sa dohodla na štrnásť dní od dátumu doručenia faktúry
objednávateľovi.

6. Zvláštne dojednania:

6.1. Zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený v prípade zvýšenia cien
energie, pohonných hmôt ako aj cien u konečného spracovateľa odpadu, jednostranne
zvýšiť cenu služieb poskytovaných podľa tejto zmluvy objednávateľovi.

6.2. Zvýšenie ceny služieb vykoná zhotoviteľ vo výške priamo úmernej zvysernu cien
energie, pohonných hmôt ako aj cien u konečného spracovateľa odpadu. Podklady pre
zvýšenie a spôsob výpočtu zvýšenia ceny zhotoviteľ preukáže objednávateľovi pred
zvýšením ceny.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.

7.2. Pokiaľ sa vyskytnú prekážky a okolnosti brániace splneniu záväzkov, ktoré nebolo možné
predvídať, zmluvné strany písomným dodatkom upravia zmluvné záväzky dohodnuté
v tejto zmluve.

7.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami.

7.4. Táto zmluva sa môže meniť, alebo doplňať len dohodnutým a obidvomi stranami
podpísaným doplnkom k tejto zmluve.

7.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
jedno vyhotovenie.

7.6. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

l- 10· '2.0/1
Dátum podpisu: Dátum podpisu:

<.
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