
ZMLUVA  

o poskytovaní služieb

uzatvorená v zm ysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1 

Zmluvné strany

1.1 .Objednávateľ: M esto Trebišov v zastúpení -  PhDr. Marek Čižmár, prim átor

Sídlo: M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

IČO: 00331996

DIČ: 2020773590

Bankové spojenie: ČSOB a.s.

IBAN: SK 98 7500 0000 0040 0196 4918

(ďalej len „objednávateľ“ )

1.2. Poskytovateľ: K +K servis s.r.o.

V zastúpení: Ing. M arián Kolodi, konateľ

Sídlo: Stavebná 2153/57, 075 01 Trebišov

IČO: 36 692 689

DIČ: 2022263936

IČ DPH: SK2022263936

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK58 0200 0000 0036 4968 6856

Obchodná spoločnosť je  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, 

vložka č. 18883/V 

(ďalej len“ poskytovateľ“)

Článok 2 

Podklady pre uzatvorenie zmluvy

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je  cenová ponuka poskytovateľa zo dňa 10.8.2017 pre 

zákazku s nízkou hodnotou na poskytovanie služieb.

2.2. Názov zákazky: Drobný stavebný odpad.

Článok 3 

Predm et zmluvy

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude od objednávateľa odoberať drobný stavebný odpadu -  kat. č. 
20 03 08 ( ďalej iba „DSO“) s následným zhodnotením alebo skládkovaním tohto odpadu.



Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí poskytovateľovi dohodnutú cenu za odoberané množstvo 
DSO.

Č lánok  4 

M iesto p lnenia

4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí odber DSO od objednávateľa v areáli poskytovateľa na 

Družstevnej ulici 10 v Trebišove.

Č lánok  5 

Č as p lnenia

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.7.2019 alebo do vyčerpania finančného limitu 

stanoveného v bode 6.2. tejto zmluvy, podľa toho čo nastane skôr.

Č lánok  6 

C ena za posky tnu té služby

6.1. Cena za poskytnuté služby v rozsahu Článku 3 tejto zmluvy je  stanovená podľa zákona 

č .18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je  takáto:

cena za 1 tonu  odobratého DSO bezD PH : 7,00 E u r

DPH (20%): 1,40 E u r

Cena s DPH: 8,40 E u r

6.2. Celková cena za poskytnuté služby neprekročí počas doby trvania tejto zmluvy čiastku:

C ena bez D PH : 8 333,00 €

C ena s D PH : 9 999,60 €.

6.3. Poskytovateľ bude objednávateľovi fakturovať za odobratý DSO mesačne. Splatnosť faktúry je  

14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

6.4. Odobraté množstvá budú určované vážením na cestnej elektronickej váhe v areáli poskytovateľa.

Č lánok  7 

Zm luvné pokuty

7.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má poskytovateľ právo požadovať od 

objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

7.2. V prípade ak poskytovateľ odmietne prevziať dovezený DSO bez uvedenia dôvodu, je  povinný 

uhradiť objednávateľovi prepravné náklady, ktoré mu týmto vzniknú a zmluvnú pokutu vo výške 

prepravných nákladov.



I

Článok 8 

Spolupôsobenie zmluvných strán

8 .J. Dovoz DSO do areálu poskytovateľa, objednávateľ zabezpečuje prostredníctvom dopravných 

prostriedkov Technických služieb mesta Trebišov na vlastné náklady. Na základe 

objednávateľom vyplnených vývozných listov bude DSO prevzatý poskytovateľom ajeho  

prevzatie bude písomne potvrdené.

8.2. Objednávateľ môže odovzdávať len DSO uvedený v Článku 3 ods. 3.1. V opačnom prípade je  

poskytovateľ oprávnený takýto DSO neprevziať.

8.3. Objednávateľ dovážajúci DSO musí zabezpečiť všetky podmienky pri nakladaní s uvedenými 

odpadmi tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia a musí sa riadiť 

ustanoveniami prevádzkového poriadku skládky.

8.4. Objednávateľ môže doviesť DSO na zhodnotenie podľa prevádzkového poriadku na 

zhromažďovanie odpadov po určenej prístupovej komunikácii a to tak, aby pri tom neznečistil 

prístupové komunikácie. Objednávateľ je  povinný pri výjazde na Štátne prístupové cesty očistiť 

vozidlo.

8.5. V prípade technických problémov poskytovateľa pri odoberaní DSO od objednávateľa, má 

poskytovateľ povinnosť neodkladne, najneskôr 1 deň vopred oznámiť objednávateľovi túto 

skutočnosť, aby sa predišlo prípadným škodám z dôvodu neopodstatneného výjazdu.

8.6. V prípade ak technické problémy poskytovateľa pri odoberaní DSO od objednávateľa pretrvávajú 

dlhšie ako 5 dní, je  poskytovateľ povinný zabezpečiť na svoje náklady odber DSO na náhradnom 

mieste.

Článok 9 

Ukončenie zmluvy

9.1. Túto zmluvu je  možné ukončiť písomnou dohodu medzi zmluvnými stranami.

Článok 10 

Záverečné ustanovenie

10.1. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán ako aj 

právne pomery zn e j vyplývajúce Obchodným zákonníkom a príslušnými právnymi predpismi 

v oblasti nakladania s odpadmi.

10.2. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je  možné len formou písomných dodatkov, ktoré musia byť 

podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.



10.3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa v plnom rozsahu oboznámili s obsahom tejto zmluvy, 

plne mu porozumeli, ich prejavy sú pri jej podpisovaní slobodné a vážne a zmluvu nepodpísali v 

tiesni ani pod nátlakom.

10.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami, ktoré sú od tohto dňa 

svojimi prejavmi vôle viazané a účinnosť v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na intemetovej stránke 

objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov.

10.5. Táto zmluva je  vyhotovená v 4 rovnopisoch, z  ktorých každá zmluvná strana dostane po 2 

rovnopisy.

V Trebišove, d ň a ..... .1-2,. .03,. 2017..

PhDr. Marek Čižmár 

primátor 

za objednávateľa

V Trebišove, dňa.
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