
R.ámcová zmluva é. //*ý1

o poskytovaní služíeb uzatvolení podra s 269 ods.2 zákom č. 5l3/199l Zb. obchodného
zákormíka v znení neskoÍších prgdpisoÝ

I. zmlutŤé stnny

obec s€lice
925 72 Selice, Sov.armády č. l l31

Názov:
sídlo:
šbnrtámy zásfupca: IgoÍMANDÁK stáÍosta obct
bankove spojenie: vÚB a"s.' pobočka Šal'a

t7 623840200
0030ó151
2021024038

BrEntner Nové ZáÍDky, s.r.o.
viničná 23' 940 64 Nové Z'inky

číslo účtu:
tČo:
DIč;
ďalej len objednávateť

Názov:
ýdlo:
štatutámy ástupca:
opÍáv. ást. vo veciach
anluvnýchi Bc. Miriam Bednárová" Íiaditel ka spolďnosti
bankové spojenie: Tahabanka, &s.
ěíslo účtu:
Ičo:
DIČ:
ďalej len posk1tovatef služieb

IL Predmet zmlwy

1. Prcdmetom zmlurry je posk1tovanie služieb v oblasti nakladmia s odpadom rta území obce
s€lice zo strany poskytovatera shžieb podfa konloétnych poáadaviek objedÍr.ávatera.
Konkrétne požiadavky objednávatera budú presne špecifikované v písonných objednívkach'
ktoré budú tvoliť neoddelitelhú súčasť iejto zorluvy a budú potvrdené poskytovaleLom.
Poskytovaním sluáeb v oblasti nakladania s odpadom na území obce Selice sa rozumie:
- zb€r' odvoz, uloženie komunrálneho a dlobného stavebného odpadu
_ zber, odvoz, uloženie separovaného odpadu

Zber, odvoz a uloženie komunálneho a drobného stavebného odpadu bude odvríáný
v cykloch l kJért za týžÁeři zo smetných nádob (kuka) Dádob 1l0 littoťch. Komunány
odpad a drobný stavebný odpad bude zbieraný od rodimých domov a ďalších objektov
v obci, celkolý počet nádob je cca 680 kusov, predpokladané množstvo komunálneho
a &obného stavebného odpadu je cca 500 toďrok.

sepalovaný zbcr bude uskutočňovaný v cyklocb l knít za dva mesiace' Separovaný odpad
bude zbiemný vo vÍ€ciach s odpadom pri rodinných domoch a ďalších objektov v obci.
V obci je odpad sepaÍovaný na zložky - plasty, sklo, papi€Í, plechovky' textil

Ing. Peter Agh a Ing. Ladislav Proch.izka

2624844161n100
31440291
sK 2020413857



III. čas plnenia

l. zntluva sa uzatvára na dobu určitú od 0l.06-2011 do 3l -5.2ol4.

2' IÉhota na poskytnutie služieb bude dohodnutá v pedmetnej objednávke.

IV. Cena a platobné podmienky

l ' cena za posk''tované sluŽby je stanovená dohodou zrnlur'ných stÍáÍ v súlade so ákonom
č.18|1996 Z.z. o oenách v znerÍ neskoÍších p€dpisov aje stanovená pre jednotlivé

2. ZmfuvÉ strany sa dohodli, že v cenách podlb ěl. IV. bod l sú Zahmuté všetky
Eedpokladané n^á&lady súvisiacc s posk}toYaním slúieb poď'a prcdmetu zrDluvy, Wátane
dopravných nákladov, vedlbjších nikladov súvisiacich s použitím mechanizmov pri
posky'tovaní služieb' poplatkom za uloženie odpadu na skládku, s poskýnutím nádob na zber
j€dnotliÚch dÍuhov odpadov s výnimkou vriec na zber separovarrého odpadu, ktoÍe dodáva
do domácností obec a pod''

3. Dohodnutú cenu je možné upraúť pri zrnene DPH' devalvríoii, revalvácii, až po
predchádzajúcej dohode zmluvrtých strán.

4. Zmluvné stnny sa dohoďi' že cenu je možné upravit' aj v prípade iďrície a !o dohodou
anluvných strán l x ročne m8ximábe vo ýške podlb údajov Štatisúckého úradu SR za
predctrrfulzajúci kalendrírny rok.

5. Posk}'tovateL služby je povinný \Tstavit' daňový doklad _ zbemú fakniru za l mesiac a to
v temíne do 14 dní odo dňa poskJ.tnulie sluŽby v celom rozsahu konkétlej objednávky'

6. Splatttoď faktúry je 14 dní odo dňa jej doručeda qa adÍesu objednávatel'a.

7. Faktura bude obsahovať: číslo faktury, identifikáciu povirrrrej a opnívnenej osoby' pÍ€dmet
zÍttluvy, dáhtm Ýyýaveni4 dáfum splatnosti a ďíhrÍl zdanitel'ného plnenia fakniry, ozlač€nie
peňaáého ústaw a číslo účfu zhotoútel'4 fakturovanú sumq pďiatku a podpis oFávn€n€j
osoby' v prílohe súpisy vykonaných prác - posk}'tnutých služieb potudený povereným
ástupcom objednávatel'a, .

nasledovne:
službY Cena bez DPH DPH Cena s DPH

a) ceDa za zber a odvoz komunálrreho
odoadu

24,478 e 4,8956 29,3736

b) cena za uloženie 1 lony komunálneho
odÍndu
+ poplatok zo zíkona nepodliehaiúci DPlVt

25'000 €

4'980 €

5,0000 30,0000

c) cena zaj€don oyklus zbelu, odvozu,
uloženia sepalovaného odpadu
v komodit]ách podra čl. vI. bod l lejto
2Íluw

zdarma



8. Zmlurnré stany sa dohodli, že objednávateJi na účely poskýnutia služieb v pledmete tejto
zmlu'vry záloha neposkýuje.

V. Práva a povinnosti zmluvných střán

1' objednávatel' je povirmý:
_ je povirrrrý riadne a včas plniť finaněné povinnosti voči áotovitelbvi
- určiť poverenú osobu objednávateLa na pÍevzatie posk}'tnutých služieb a potvrdenie súpisu
vykonaných plác - poskýnutých služieb'

2. Poskýovateť služieb je povinný:
- riadne a včas poďa podmienok zmluvy posk1tnúť služby v predmete zÍnlulT,
_ včas ozntimiť objednávatelbvi presný termín začiatku poskýovania služieb,
_ věas a bez zbýočného odkladu oznrímit' objednávateLovi akékol'vek skutočnosti, ktoré majú
negatívny vplyv na zváčšenie rozsahu, cenu a dÍzku trvania posk}'tovaných sluŽieb,
_ po ukončení posk}tovania služieb predložiť poverenej osobe objednávatel'a na potvrdenie
súpis rykonaných prác - posk}'tnutých sluŽieb,
- zodpovedať za kvalimé posk}'tnutie služieb v súlade s platnými všeobecne závttznými
prár'rrymi predpismi, normami a STN.

VI. Záverečnéustanovenia

1. Zmlur'né strany beni na vedomie, že predpokladaný rozsah nakladania s odpadmi na území
obce ku dňu podpisania tejto zmlulT je nasledovný:
- Zber' odyoz a uloženie komunálneho a drobného stavebného odpadu bude odváŽaný
v cykloch l Wát za týždeň zo smehých nádob ftúa) l 10 litroÚch. Komtmány odpad
a drobný staveb[ý odpad bude zbieraný od rodinrrých domov a ďalších objektov v obci,
celkový počet nádob je cca 680 kusov, predpokladané množstvo komuniilneho a drobného
stavebneho odpadu je cca 500 roíýÍok.

separovaný zber bude uskutoěňovaný v cykloch I klán za dva mesiace, sepaÍovaný odpad
bude zbieraný vo l.reciach s odpadom od rodimých domov a ďalších objektov v obci. V obci
je odpad separovaný na zložky plasty, sklo' papier, plechovky, textil.

zmluvné strany sa dohodli, že je možné v priebehu trvania zmlu'vry upraviť - zvýšiť alebo
znížiť poěet smetných nádob, upraviť podťa potreby cyklus zben] aodýoz jednotlivých
druhov odpadov.

2. Táto zÍlluýa nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvn;foni
stranami.

3. Platnosť a účinnost'tejto zmlu\T móžu znluwé strany bez uvedenia dóvodu ukončiť:
- písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu alebo
_ 1ýpoveďou L1orejkol'vek zo zmluvných striín s trojmesačnou výpovednou lehotou, pdčom
termín lýpovede začina plynúť od nasledujúceho dňa po doručení písomnej ýpovede druhej



stane, v tomto prípade vaiká povinnosť vyspoňadať doposial' vzniknuté závázky a ubmdiť
pripadné peu&ázatel'nr: škďy vzÍiknuté dÍuhej stÍane' ktorá výpoveď obdrála alebo
- odship€ním od zmlury za podmienok uvedcných v $ 344 obchodného zá*onníka v Zrení
neskorších predpisov, v tomto pípade vaniká poviÍtnosť uhÍadiť v"aiknutú škodu sbanou
porušujúcou zmluvu.

4. vo v€cia.h neupravených Úouto zmluvou sa zmluvné strany dohodli riadiť prÍslušnýni
ustanoveniami zákona č. 5l3ll99l zb. obchodného zákotmíka v znení neskodích pÍedpisov.

5. Táto zÍi uva je vyhotovená v2 vyhoioYeniach, z ktoých l whotoYonie obdrží
obj9dnívater a l vyhotovenie obdrží ňotoviteť.

6' Túto Znluvuje možné meniť a upravovď len písomnými dodďkami k zÍDluve.

' podpisále .iadllelxa spoločno8ll ná tattads $lnomo.nsnia zo dňg 14.1 1 .2005 vyplývajÚc z oÍcánlzačnáho poíadku
d.lv. o(h€r 3' výanaňo sPoloatďou dň. 1z10'2oo5'

v seliciach, dňa ta' €' to/'/

za objednávaleÍa: za poskytovatefa služieb:

Bc. Mfuiam BcdtLálová
riaditeťka spoločnosti

í'-
x
.>

rseý
T MANDÁK

brontnor


