
Rámcová zmluva o dielo č. 01/2011

V súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade s § 39 ods.7 zákona
o odpadoch v platnom znení

Objednávatel' : Obec: Cinobaňa

Zastúpený: p. Jozef Melicher - starosta obce
Sídlo: Cinobaňa 299, Cinobaňa 985 22
IČO: 316008

Zhotoviteľ : Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
Zastúpený: p. Gavalec Pavel - poverený zast. konateľa
Sídlo: Poltár, ul. Železničná 489/1
IČO: 35679361
OIČO: Sk2021536396
Peňažný ústav: OEXIA 6012185003/5600

/ ďalej len vykonávatel' /

lo

Predmet zmluvy

Zhotoviteľ je slovenskou právnickou osobou, zapísanou na Krajskom úrade odbor všeobecnej
vnútornej správy Banská Bystrica číslo: 96/05061 zo dňa 25.11.1996. Vykonáva
podnikatel'skú činnosť v oblasti nakladania s odpadmi na vlastnej skládke.

Objednávatel'om je organizácia, ktorá v súlade s právnymi predpismi dohliada nad
komplexným odpadovým hospodárstvom s odpadom vyprodukovaným na jej území a ktorá
na základe zákona o odpadoch / ďalej len zákon/ zodpovedá za nakladanie s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom, ktoré vznikajú na území obce.

Vykonávatel' sa zaväzuje touto zmluvou vykonávať objednávatel'ovi služby zabezpečiť riadne,
funkčné odpadové hospodárstvo a to zber, odvoz komunálneho odpadu a zber, odvoz
a zhodnotenie separovaných zložiek odpadu, ktorý vznikol na území objednávatel'a.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať svoje práva a povinnosti v súlade s uzavretou
zmluvou, so zákonom a všeobecne záväzným nariadením obce.

Zhotoviteľ bude pre objednávatel'a vykonávať činnosť v súlade s uzatvorenou zmluvou
a objednávatel' bude zhotovitel'ovi platiť dojednanú odmenu.



Predmetom tejto zmluvy je komplexný a odplatný výkon služieb odpadového hospodárstva
pre objednávateľa zhotoviteľom v súlade s predpismi. Odplatný výkon služieb obsahuje zber
a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území

objednávatel'a.

II.

Podmienky nakladania s komunálnym a separovaným odpadom

1. Zhotovitel' sa zaväzuje vykonávať nakladanie s odpadom v súlade s právnymi
predpismi, všeobecným záväzným nariadením obce a v súlade s harmonogramom
zberu a pokynmi osobitne dojednanými s objednávatel'om zberu. . '",-

2. Objednávatel' sa zaväzuje dodržiavať zmluvu a poskytne súčinnosť zhotovitel'ovi pri
zbere a odvoze odpadov. Je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu plnenia zmluvy.

3. V prípade, že zhotoviteľ nemôže z určitých dôvodov realizovať povinnosti plynúce

z predmetu plnenia zmluvy o dielo, je povinný bezodkladne informovať objednávatel'a
o tejto skutočnosti a dohodnúť náhradné plnenie.

4. Ak objednávatel' neupozorní zhotoviteľa na vady plnenia v lehote do troch
pracovných dní odo dňa kedy k plneniu došlo, zaniká jeho právo zo zodpovednosti
zhotoviteľa za tieto vady.

Odplata

1. Odplata za nakladanie s odpadmi bola stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:

Komunálny odpad

Zber a odvoz komunálneho odpadu 2 x za mesiac 374,- €

/ bez DPH/

2. Odplata je splatná v mesačných faktúrach, ktoré budú vystavované mesačne. Faktúra je
splatná do 14 dní od jej vystavenia.

3. Mesačná faktúra je splatná na účet zhotovitel'a. V prípade omeškania mesačných splátok
faktúr môže zhotovitel' požadovať zaplatenie 0,05 % úroku z omeškania z dlžnej istiny za
každý deň omeškania. V prípade, ak je objednávatel' v omeškaní minimálne dvomi
mesačným splátkami, je zhotovitel' oprávnený odstúpiť od plnenia predmetu zmluvy.



.-
4. Objednávateľ sa zaväzuje rokovať o zvýšení ceny aj v priebehu roka, ak dôjde

k preukázateľným zvýšenia vstupných cien potrebných na zhotovenie diela.

IV.
Trvanie zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu.

3. Zmluvu možno meniť iba písomne a to na základe dohody zmluvných strán podpísanej
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4. Zmluvu možno zrušiť výpoveďou zmluvných strán, alebo porušením zmluvných podmienok.
Výpoveď je platná, ak bola doručená druhej strane v písomnej forme, podpísaná
štatutárnym orgánom. Výpoveď je účinná po uplynutí 3 mesačnej výpovednej lehoty.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

v.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany nesú plnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vzniknú v dôsledku
nesprávneho, alebo nepravdivého informovania, konania pri plnení tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, obsahu porozumeli a na znak
súhlasu pripájajú svoje podpisy.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden exemplár obdržal pri podpise
zmluvy objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Brezničke: 01.01.2011

Zrmlženie
obcí pre likvidáciu odjtadu

~ro! POLTÁR

Za objednávateľa: OB:S ' . Za zhotoviteľa :


