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ZN'{LUVA

č. B 178/13

uzatvorená medzi

Marius Pedersen a.s., opatovská 1735,911 01 Trenčín
Prevádzka: VePký Krtíš, Štuttétyrro 37,990 0l Ven(ý Krtíš
34 I 15 901
sK 2020386148
2020386148
Československá obchodná banka' a.s.

č.ú.: 258 183 4317500
Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva
Ing. oliver Šujan, člen predstavenstva
Ing. Stefan Paholík - obchodný zástupca
podl'a plnej moci zo dňa 18.06.2012

v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa' vl. č. 54lR
032/743 75 43
032/743 75 42
0471483 06 31

0411483 04 36
krtis@mariuspedersen.sk

objednávatel':
Sídlo :
IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Zast'úpený:
Tel:
Fax:
E-mail:

^

obec Záhorce
Krtíšska 173198, 99| 06 Záhorce
00319694
2021243323
5026-40210200
PaedDr. Branislav Kázmer,Starosta
047 I 489 3263

obec@zahorce.sk

člÁNox r.
všnogBcNÉ USTANovENIA

1. Táto zmluva upravuje vzťah medzi ,,obec Záhorce" a spoločnost'ou Marius Pedersen, a.s.,
prevádzkaVeťký Krtíš. ( ďalej len MPVK ) vo veci zberu,prepravy a zhodnoteniaYŽP kategórie
III (vedťajší živočíšny produkt) definovaného Vyhláškou ě. 284l2001Zz, ktorou je ustanovený
Katalóg odpadov.

CLANOK II.

PREDMET ZMLUVY

o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve ruzavretá podl'a $ 269
obchodného zákonníka č.513/91 Zb.v platnom znení

Zhotovitel':

tČo:
IČ opH:
DIČ:
Bankové spojenie:

Zasttryený:

V zastupení:

Spoloěnosť zapisaná
TeITN:
Fax TN:
TeIVK:
Fax VK:
E-mail:
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Predmetom zmluvy je zo strany MPVK zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenia triedeného
biologicky rozložiteÍného kuchynského areštauračného odpadu definovaného ako VŽP kategórii
III a služieb s tým súvisiacich,

2. Zoznam odpadov' s ktorými sa bude u objednávatefa nakladať, je uvedený v prílohe č'1

článok III.
MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu zmluvy je prevádzkareň ,,Materská škola, Pivniěná 21772, Záhorce".

článok IV.
ztv ÁzIKY ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotovitel'sa zavázuje:
- realizovať pravidelný zvoz triedených odpadov podťa stanoveného harmonogramu'
- prepravovať triedený odpad zprevádzok objednávatefa k zhodnocovatefovi odpadov,
- zabezpečiť objednávatefovi dostatočný počet nádob na uskladnenie triedeného odpadu.

objednávatel' služby sa zavázuje:
- odovzdávať vytriedený biologicky rozložitelného kuchynského a reštauračného odpadu,
- V prípade, že v nádobách sa budú nacháďzať iné prímesi (napr. fólia, kartón, polystyrén) si

MPVK vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie odpadu na jeho zhodnotenie,
- ak takúto závaduzisti zhodnocovatel'odpad' bude odpad vrátený póvodcovi odpadu najeho

náklady,
- pred prvým dodaním odpadu vyplní formulár ,,Zétkladný popis odpadu". (Príloha ě.2 _

Zák|adný popis odpadu),
- chrániť nádoby pred poškodením, zničením alebo stratou. V prípade, Že dójde zo Strany

objednávatel'a k poškodeniu, respektíve ich zničeniu' alebo strate nádob, zabezpečí objednávatel'
opravu, alebo náhradu nádoby na vlastné náklady.

3. Závázky oboch zmluvných strán:
- zmluvné strany pri odovzdávaní odpadu vyplnia tlačivo obchodný doklad pre YŽP, pričom každá

strana si ponechájednu kópiu dokladu' (Príloha č. 3).

čtánok V.
ODPLATA A PLAToBNÉ PoDMIENKY

1. MPVK Vystaví 1 x mesačne faktúru' ato najneskór do 15. dňa nasledujúceho mesiaca podfa
skutočného rozsahu plnenia objednanej sluŽby,
objednávatel sa zavázuje uhrádzať MPVK za poskytnuté služby odmenu vo výške dojednanej
v Prílohe ě.1 tejto Zmlu:,ry, bezhotovostným prevodom na jeho účet uvedený v záhlaví tejto
ZmIuvy nazáklade riadne vystavenej faktúry,
Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej doručenia. V prípade omeškania s úhradou faktúr je
stanovená zmluvná pokuta vo výške 0,05 oÁ z dlŽnej čiastky zakaždý deň omeškania,

2.

4.



leňůný závázok objednávateťa vyplývajúcí ztejto Zmluvy bude splnený pripísaním príslušnej
čiastky na účet v peňaŽnom ústave MPVK,

Á. V prípade zmeny čísla účtu je túto skutočnosť zmluvná strana povinná písomne oznámiť druhej
zmluvnej strane v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o doručovaní.

t.

črÁNor vI.
oBCHODNÉ TAJoMSTvo

Účastníci zmluvy sa dohodli, Že všetky informácie, ktoré pi vzájomných jednaniach získajú
o obchodných záležitostiach zmluvného partnera, sú povaŽované za obchodné tajomstvo
azavázuju sa, že ich neposkýnú tretím osobám a to ani po skončení tejto zmluvy. Výnimku tvoria
hlásenia poskytované štátnym orgánom podťa platných zákonov,
MPVK je povinný zaobcháďzat' s objednávkami, obchodnými a technickými špecifikáciami
spojenými s predmetom zmluvy ako s obchodným tajomstvom,
Práva a povinnosti vyplývajíce z porušenia obchodného tajomstva si zmluvné strany uplatnia na
súde v zmysle $ 17 obchodného zákonníkav platnom zneni.

črÁNor vu.
DOBA TRVANIA ZI'4.LIJVY, UKoNčENIA ZMLUVY

Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú pričom obe strany majú právo kedykoťvek odstúpiť
od tejto zmluvy s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začina plynút' od
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej
strane. Každá strana je povinná výpoveď uplatniť písomnou formou,
Zmluvné strany móžu taktiež odstúpit' od tejto zmluvy v prípade jej závažného porušenia, ktoré
nebolo napravené napriek dvom písomným upozomeniam. odstúpenie od zmluvy podťa tohto
bodu nie je moŽné v prípade menšej dóležitosti porušenia závázkov tejto zmluvy, alebo ak je
podstatné porušenie závázkov napravené alebo eliminované počas štyroch týžďňov po prijatí
písomnej upomienky,
Všetky zmer'y a dodatky tejto zmluvy móŽu byť medzi účastníkmi vykonané len na základe
písomnej dohody úěastníkov,
Dohodou zmluvných strán' 

ČlÁxox vIu.
zÁvEnnčnE usraNoVENIA

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, zktorýeb každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
výlačku,
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvných striín, pričom zmeny alebo úpravy
musia b1.t'vykonané len písomnou formou'
ostatné obchodné vďak'ry neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami platného
obchodného zákonníka SR,
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 akýchkol'vek nárokov z nej vyplyvajúcich alebo s ňou
súvisiacich včítane nároku na náhradu spósobenej ujmy alebo škody budú riešiť vzájomnou dohodou.
Pokial' 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 ě.42012004 Z. z. o mediácii a o Zmene a doplnení niektoých zákonov. Prijatej dohode sa sporové
strany plne podrobia a dohoda bude pre obe strany závázná,
Rozhodcovská doložka: Zmlwné strany sa dohodli, že všetky spory ktoré vzniknú z tejto zmluvy a jej
prípadných zmien a dodatkov, vrátane o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, ako aj akýchkol'vek nárokov z
nej vyplývajúcich alebo s ňou súvisiacich včítane nároku na náhradu spósobenej ujmy alebo škody budú
rozhodované v rozhodcovskom konaní pred Stálym rozhodcovským súdom zríadeným spoločnosťou Stály
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súd a. s., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 82I 02 Bratislava' IČo::o 725 43g,
zapísanou v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I. oddiel Sa, vložka č,. 4064/B podl'a
vnútorných predpisov roňodcovského súdu 4 jeho rozhodnutiu sa podrobia a jeho roáodnutie bude pre
strany záv'ánÉ.

6. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná volhosť nie je niěím obmedzená, že si túto zmluvu prečítali,
sjej obsahom súhlasia aako prejav slobodnej vÓle urobenej válžr.te, určito anozumitelhe túto znluvu
podpisujú,

Vo Vel'kom Krtíši, dňa 1 z 0 0 Vo Vel'kom KÍtíši, dřn23.5.2013

v zastupení: rng. Štefan Paholík - obchodný zisfupca
podl'a plnej moci zo dňa18.6.2012
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