
KOMPLEXMI VStCtAbtMiE

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI

SEPAROVANÉHO ZBERU
uzavretej podľa § 269, odseku 2 Obchodného zákonníka

uzatvorená medzi

zhotoviteľom: obchodné meno: FÚRA s.r.o.
IČO: 36211451
DIČ: SK 2021649575
Obchodný register Okresného súdu Košice I, vložka č.: 12979/V
sídlo: SNP 77, 044 42 Rozhanovce
bankové spojenie: Príma Banka
číslo účtu: 4854074001/5600
zast.: PhDr. Miroslav Fúra, konateľ
tel.: 055 / 676 0132, fax.: 055 / 676 0433

a objednávateľom obchodné meno: Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
sídlo: Hlavná 339, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO: 31256481
IČDPH:SK2021710592
číslo účtu: 1688384755/0200
zast.: Ing. Ivan Seňko, riaditeľ
tel.: 056/2851722

Článok L
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy uzatvorenej v
súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.
z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je
zber (odvoz) vyseparovaného odpadu v
určených nádobách zhotoviteľom, pričom
pôvodcom predmetného odpadu - druhotných
surovín je objednávateľ.

Článok II.
Povinnosti zhotoviteľa pri nakladaní s

odpadom

Zhotovíte!' je povinný zabezpečiť v
súlade so všeobecným záväzným nariadením
obce resp. mesta zber (odvoz) vyseparovaného
odpadu na základe harmonogramu vývozov
prislúchajúceho obci resp. mestu, na ktorého

katastrálnom území objednávateľ podniká.
Deň zberu (odvozu) je zhotoviteľ oprávnený
zmeniť len pokiaľ si to vyžadujú prevádzkové
podmienky.

V prípade nemožnosti vykonania zberu
v určený deň je zhotoviteľ povinný realizovať
tento zber v najbližšom možnom termíne.

Pri zbere je zhotoviteľ povinný
dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne
predpisy upravujúce túto činnosť t. j. zákony,
nariadenia ako aj vyhlášky.

Zhotoviteľ je oprávnený kontrolovať, či
zberné nádoby, vrecia obsahujú len druhy
odpadu - komodity, ktoré boli dohodnuté v
prílohe tejto zmluvy. Pri existencii iných
druhov odpadu v zberných nádobách, ako je
dohodnuté v prílohe zmluvy, nieje zhotoviteľ
povinný realizovať zber triedeného odpadu.



Článok III.
Separovaný zber

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať zber a
prepravu vyseparovaných komodít. Zber sa
vykonáva na základe harmonogramu vývozov
tej obce, resp. toho mesta, na ktorého
katastrálnom území objednávateľ podniká.
Komodity sa zbierajú podľa pokynov
zhotoviteľa.

Objednávateľ dbá na to, aby triedené
komodity neboli znehodnotené inými
prímesami odpadov. V prípade opakovaných
reklamácií zo strany zhotoviteľa, daná
komodita bude prekategorizovaná na odpad
podľa platného katalógu odpadov Z.z.
284/2001 a následne zneškodnená podľa
platného cenníka zhotoviteľa.

Článok IV.
Cenové podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na cene podľa
prílohy zmluvy a cenníka zhotoviteľa. Tieto
ceny platia na jeden kalendárny rok, pričom k
nim bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty
a všetky zákonné poplatky.

Uvedené ceny budú predmetom štvrťročnej
fakturácie zo strany zhotoviteľa so 14 -
dňovou lehotou splatnosti, pričom zhotovíte!'
je oprávnený zmeniť ich na základe rastu
všeobecnej cenovej hladiny (indexu rastu
spotrebiteľských tovarov a služieb resp.
hladiny inflácie zverejnených Štatistickým
úradom SR).

V prípade neuhradenia faktúr v deň
splatnosti môže zhotoviteľ zaslať upomienku,
ktorá je účtovaná v zmysle cenníka
zhotoviteľa.

Článok V.
Ďalšie dojednania

Táto zmluva sa uzatvára od dátumu
podpisu na dobu neurčitú s výpovednou
lehotou 6 mesiacov. Doručená výpoveď zo
strany objednávateľa nadobudne platnosť len
v prípade neexistujúcich záväzkov voči
zhotoviteľovi.

Zhotoviteľ má výhradné právo na zber,
prepravu a zhodnocovanie odpadu z celého
objektu subjektu, čím vzniká zhotoviteľovi

právo od objednávateľa nedodržiavaním tohto
bodu žiadať spôsobenú škodu.

Reklamáciu na vykonané služby je
možné podať do 24 hodín telefonicky,
prípadne emailom: dispecer@fura.sk.

V prípade ak objednávateľ nezabezpečí
vyloženie zberných nádob resp. vytriedených
komodít pred uzatvorenú nehnuteľnosť, zber
bude považovaný za vykonaný. Mimoriadny
vývoz nad rámec harmonogramu bude
fakturovaný podľa platného cenníka
zhotoviteľa, pričom dátum zberu určí
zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s tým, že
všetky sporné veci z tejto zmluvy budú riešené
dohodou. Keď nedôjde k dohode, sporné veci
bude prejednávať súd príslušný podľa sídla
zhotoviteľa.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch
exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží po jednom vyhotovení. Ďalšie časti
tohoto zmluvného vzťahu sa budú spravovať
Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu
uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne.
Ďalej sa dohodli, že ostatné časti ich
zmluvného vzťahu sa budú spravovať
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych
predpisov.

Zmluvné strany prehlasujú, že sú so
zmluvou oboznámené, porozumeli jej a na
znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje
podpisy.

V Košiciach, dňa 2.2.2017

Školský pôdohospodársky podnik, n.o.
Hlavná 339. ;:?mpUnska Teplica, 076 64
IČO: 31256481 Q) DIČ: 2021710592

)jednávateľ

SNP 17
[.Wf^QZHANOVCE

zhotoviteľ



PRÍLOHA č.l - CENNÍK ZHOTOVITEĽA
K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU

Raz mesačne sa bude vykonávať zber vyznačených komodít. Zber sa vykonáva
vrecovým spôsobom z vývozného miesta : Školský poľnohospodársky podnik,
n.o., Hlavná 339, 076 64 Zemplínska Teplica

V prípade zberu BIG -BEGAMI Vám vrecia dodáme na výmenu bezplatne.

$J Plasty 5,-€/mesiac

D Papier 5,-€/mesiac

[] Sklo 5,-€/mesiac

[] Kovové obaly 5,-€/mesiac

Zber zvoleného odpadu sa bude vykonávať raz mesačne.

ĎALŠIE POPLATKY:
Upomienka za neplatenie faktúr 4,00 EUR

Všetky ceny sú uvedené bez DPH

V

Školský poľnohospodársky podnik, n o
///Tvná 339' ZemP'''nska Teplica, 076 64
W ICO:31256481® DIČ:2021710592

/

objednávateľ

V Košiciach , dňa 2.2.2017

zhotoviteľ


