ZMLUVA
o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve uzavretá podľa § 269 Obchodného
zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení

uzatvorená medzi
Prepravca:

Mgr. Norbert Fejes, J.Jesenského 2296/5, 955 01 Topoľčany

IČO:

46442103

DIČ:

1080522729

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, Č.Ú.: 5027229684 / 0900

zapísaný v živnostenskom registri č. 470-16471
Tel. 0907 43 43 18
Mail: odpad.fejes@gmail.com

Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Tel:
E-mail:

ČLÁNOK L
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Táto zmluva upravuje vzťah medzi............

a prepravcom VŽP Mgr. Norbertom Fejesom

( ďalej len prepravca ) vo veci zberu, prepravy a zhodnotenia VŽP kategórie III (vedľajší živočíšny produkt) definovaného
Vyhláškou č. 284/2001 Zz, ktorou je ustanovený Katalóg odpadov.

ČLÁNOK II.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom zmluvy je zo strany prepravcu zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenia triedeného
v

biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu definovaného ako VŽP kategórii III a služieb s tým
súvisiacich.

Článok III.
MIESTO PLNENIA
Miestom plnenia predmetu zmluvy je...............

.......

Článok IV.
ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
realizovať pravidelný zvoz triedených odpadov podľa stanoveného harmonogramu,
prepravovať triedený odpad z prevádzok objednávateľa k zhodnocovateľovi odpadov,
zabezpečiť objednávateľovi dostatočný počet nádob na uskladnenie triedeného odpadu.
2. Objednávateľ služby sa zaväzuje:
-

odovzdávať vytriedené zvyšky biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,

-

v prípade, že v nádobách sa budú nachádzať iné prímesi (napr. fólia, kartón, polystyrén a pod.) si prepravca vyhradzuje
právo odmietnuť prevzatie odpadu na jeho zhodnotenie,

-

ak takúto závadu zistí zhodnocovateľ odpadu, bude odpad vrátený pôvodcovi odpadu na jeho náklady,

-

chrániť nádoby pred poškodením, zničením alebo stratou. V prípade, že dôjde zo strany objednávateľa k poškodeniu,
respektíve ich zničeniu, alebo strate nádob, zabezpečí objednávateľ opravu, alebo náhradu nádoby na vlastné náklady.

3..Záväzky oboch zmluvných strán:
zmluvné strany pri odovzdávaní odpadu vyplnia tlačivo Obchodný doklad pre VŽP, pričom každá strana si ponechá jednu
kópiu dokladu. (Príloha Č.2).

Článok V.
ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať prepravcovi za poskytnuté služby odmenu vo výške 20€ paušálne za mesiac za
odvoz odpadu podľa potreby do 15-teho daného mesiaca.
2.splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej doručenia. V prípade omeškania s úhradou faktúr je stanovená zmluvná
pokuta vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania
3.peňažný záväzok Objednávateľa vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet v
peňažnom ústave prepravcu.
4. V prípade zmeny čísla účtu je túto skutočnosť zmluvná strana povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o doručovaní.

ČLÁNOK VI.
OBCHODNÉ TAJOMSTVO
1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že všetky informácie, ktoré pri vzájomných jednaniach získajú o obchodných záležitostiach
zmluvného partnera, sú považované za obchodné tajomstvo a zaväzujú sa, že ich neposkytnú tretím osobám a to ani po
skončení tejto zmluvy. Výnimku tvoria hlásenia poskytované Štátnym orgánom podľa platných zákonov.
2.

prepravca je povinný zaobchádzať s objednávkami, obchodnými a technickými špecifikáciami spojenými s predmetom
zmluvy ako s obchodným tajomstvom.

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z porušenia obchodného tajomstva si zmluvné strany uplatnia na súde v zmysle § 17
Obchodného zákonníka v platnom znení

ČLÁNOK VII.
DOBA TRVANIA ZMLUVY, UKONČENIA ZMLUVY
1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú pričom obe strany majú právo kedykoľvek odstúpiť od tejto zmluvy s
dvojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Každá strana je povinná výpoveď uplatniť písomnou formou.
2. Zmluvné strany môžu taktiež odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej závažného porušenia, ktoré nebolo napravené
napriek dvom písomným upozorneniam. Odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu nie je možné v prípade menšej
dôležitosti porušenia záväzkov tejto zmluvy, alebo ak je podstatné porušenie záväzkov napravené alebo eliminované
počas štyroch týždňov po prijatí písomnej upomienky.
3. Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy môžu byť medzi účastníkmi vykonané len na základe písomnej dohody
účastníkov.
4. Dohodou zmluvných strán.

ČLÁNOK VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom výtlačku.
2.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvných strán, pričom zmeny alebo úpravy musia byť vykonané len
písomnou formou.

3. Ostatné obchodné vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami platného Obchodného
zákonníka SR.
4.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy a jej prípadných zmien a dodatkov, vrátane o jej
platnosť, výklad alebo zrušenie, ako aj akýchkoľvek nárokov z nej vyplývajúcich alebo s ňou súvisiacich včítane nároku
na náhradu spôsobenej ujmy alebo škody budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa strany zmluvy na riešení sporu
nedohodnú vzájomne uprednostnia v ďalšom konaní riešenie sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom tretej osoby mediátora a riešenie sporu mediáciou v súlade so zákonom Č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Prijatej dohode sa sporové strany plne podrobia a dohoda bude pre obe strany záväzná.

5. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom
súhlasia a ako prejav slobodnej vôle urobenej vážne, určito a zrozumiteľne túto zmluvu podpisujú.

Objednávateľ

Mgr. Norbert Fejes, prepravca

