
KOSIŤ
ZMLUVA O DIELO č. ZM-KO-OD-20-0007 2020 / OBEC
uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami

Zhotoviteľ:
Spoločnosť: KOSU a.s. Sídlo: Rastislavova 98, 043 46 Košice Zapísaná v: Obeh. reg. OS Košice I, Odd.: Sa, VI. č.: 1169/V

IČO: 36 205 214 DIČ: 2020061461IČ D PH: SK2020061461 

V zastúpení: Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová, na základe plnej moci

Bankové spojenie: Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001

Poverený zástupca: Mgr. Peter Bartek

Kontakt: Telefón: 421 918 696 175, Email: bartek@kosit.sk

(ďalej len "zhotoviteľ").

Objednávateľ:
Spoločnosť: Obec Ovčie

Sídlo: Ovčie 32, 082 38 Ovčie, Slovakia

IČO: 00327581 DIČ: 2020543272 IČ DPH:

Bankové spojenie: OTP banka BIC: OTPVSKBX

IBAN: SK92 5200 0000 0000 0857 5722
Zapísaná v obeh. 
registri:
Poverený zástupca: Jenča Eduard

Kontakt: Telefón: 0917 277 504, E-mail: ovde@ovcie.sk

(ďalej len „objednávateľ"), (ďalej spolu „zmluvné strany")

PREAMBULA

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú podľa osobitných predpisov oprávnené na výkon všetkých činností, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností 
vzájomne dohodnutých v tejto zmluve.
2. Na účely tejto zmluvy a jej príloh sa pod pojmom „služby" rozumejú služby špecifikované v čl. I zmluvy.
3. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania s predmetom zákazky: „Obstarávanie služieb v odpadovom 
hospodárstve -  Obec Ovčie", na podklade ponuky predloženej zhotoviteľom v zmysle výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 08.07.2019 .

ČLÁNOK I - Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateľa komplexné služby súvisiace s nakladaním s odpadmi v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch") a s kategorizáciou odpadov v zmysle Katalógu 
odpadov stanoveného Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. (ďalej len „Katalóg odpadov") -  odpady skupiny č. 20 Katalógu odpadov - komunálne odpady 
vrátane jeho zložiek, ktoré vznikajú na území obce jej obyvateľmi a príp. právnickými osobami so sídlom v obci a to tieto služby:

a) zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 20 03 01 zo 110 lit. nádob (kuká) a 1101 vriec a 1100 llt. nádob,
b) zber, odvoz a zneškodnenie objemného odpadu kat. č. 20 03 07 z veľkokapacitných kontajnerov (VKK) a veľkoobjemových kontajnerov 
(VOK),
c) zber, odvoz a zneškodnenie drobného stavebného odpadu kat. č. 20 03 08 z VKK a VOK,
d) odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu (NO),

to všetko v súlade s platným a účinným všeobecne záväzným nariadením obce o nakladaní s odpadom (ďalej len „VZN"), za podmienok dojednaných 
touto zmluvou a v rozsahu tak, ako sú tieto služby podrobne špecifikované v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť zhotovlteľovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu za podmienok dojednaných v tejto zmluve a 
dodržiavať povinnosti stanovené zmluvou a zákonom o odpadoch..
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5. Originál faktúry (aj zálohovej) zhotoviteľ odošle objednávateľovi po jej vystavení poštou a v prípade požiadavky objednávateľa aj v kópii na e-mallovú 
adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
6. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o DPH, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju na opravu a/alebo doplnenie najneskôr do 5 dní od jej doručenia. V takom prípade lehota splatnosti začne plynúť až doručením 
opravenej faktúry objednávateľovi. Lehota na vrátenie faktúry podľa tohto odseku je dodržaná, ak objednávateľ v uvedenej lehote odovzdá túto faktúru 
na poštovú prepravu.
7. Dňom zaplatenia faktúry v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy v prospech bankového účtu zhotoviteľa.
8. V prípade omeškania s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať aj zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania.
9. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 60 dní odo dňa splatnosti, zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy, 
nakoľko sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti s tým a má 
nárok na zaplatenie všetkých služieb poskytnutých objednávateľovi do dňa účinnosti odstúpenia.

ČLÁNOK V - Záväzky zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) vykonávať dohodnuté služby s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne a včas, podľa dohodnutého harmonogramu alebo v zmysle 

objednávky a v súlade s oprávnenými požiadavkami objednávateľa,
b) zabezpečiť prepravu odpadu vhodnými dopravnými prostriedkami spôsobilými na prevádzku v zmysle požiadaviek stanovených zákonom č. 

56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v prípade prepravy nebezpečného odpadu aj v súlade s Európskou dohodou o 
medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR) a súvisiacimi právnymi predpismi,

c) prevziať a zhodnotiť/zneškodniť dohodnutý druh odpadu určeným spôsobom a v určenom zariadení, pokiaľ je zhotoviteľ oprávnený nakladať 
s týmto odpadom v súlade s príslušnými povoleniami na prevádzkovanie určeného zariadenia,

d) vybaviť vozidlo všetkými dokladmi, najmä denným záznamom o výkone vozidla (tzv. stazka),
e) zabezpečiť váženie odovzdaného odpadu a vystaviť o tom doklad,
f) vykonať všetky práce súvisiace s odberom odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi,
g) bezodkladne písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie služby (postačí e-mallom)

h) v prípade odberu nebezpečného odpadu - kat. „N" (ďalej len „NO") od objednávateľa, prevziať na seba všetky povinnosti vyplývajúce zo 
zákona o odpadoch, najmä splniť ohlasovaciu povinnosť prepravy NO voči orgánom štátnej správy a zaslať objednávateľovi kópie týchto ohlásení 
vrátane potvrdeného SLNO,

2. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť odovzdanie odpadu tak ako je špecifikovaný v čl. I ods. 1 tejto zmluvy v súlade s platným a účinným VZN obce,
b) zabezpečiť prítomnosť povereného zástupcu na mieste a v čase vykonávania služby, za účelom potvrdenia záznamu o výkone vozidla (tzv. 

stazka) príp. ďalších dokladov, a to všetko bezodkladne po poskytnutí dohodnutej služby, v opačnom prípade sa stazka považuje za potvrdenú 
aj bez podpisu objednávateľa,

c) v prípade odovzdania NO:
i. vystaviť/potvrdiť sprievodný list nebezpečného odpadu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú, že SLNO vystaví zhotoviteľ a potvrdiť aj 
nákladný list pre vnútroštátnu prepravu nebezpečných vecí,
ii. zabezpečiť, aby NO bol zabalený vo vhodnom obale a riadne označený v súlade s ust. §25 ods. 4 zákona o odpadoch a v zmysle požiadaviek 
z. č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a súvisiacimi predpismi,
iii. nezmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, ani ich neriediť, v prípade odpadov obsahujúcich azbest tieto stabilizovať, 
¡v. zabezpečiť za účelom určenia nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s takýmto NO odber vzoriek/predložiť analýzu 
vlastností a zloženia NO v zmysle §9 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., pokiaľ tieto údaje nie je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov 
alebo zo sprievodnej dokumentácie,
v. zabezpečiť, aby odpadové oleje (ďalej len „OL") ako špecifický druh NO neboli znečistené látkami obsahujúcimi chlór, rozpúšťadlá, 
polychlórované bifenyly (PCB), mechanické nečistoty a pod., najmä zabezpečiť, aby OL spĺňal nasledujúce parametre:
• obsah vody v hmotnostných % max 20%
• obsah chlóru v hmotnostných % max 0,5 %
• obsah mech. nečistôt v hmotnostných % max 1 %
• teplota -  bod vzplanutia min 110 0 C

d) poskytnúť zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy nevyhnutne potrebnú súčinnosť,
e) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť, znemožniť a/alebo zabrániť zhotoviteľovi v riadnom plnení tejto zmluvy.

3. Za kategorizáciu odpadu zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ má právo vykonať vizuálnu kontrolu odpadu s cieľom overiť si údaje o pôvode, 
vlastnostiach a zložení odpadu deklarované objednávateľom.
4. Váženie zhotoviteľom prevzatého odpadu sa uskutočňuje na certifikovanej váhe. Dokladom preukazujúcim množstvo odovzdaného odpadu je vážny
lístok vystavený zhotoviteľom.
5. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania služby kontrolovať jej vykonávanie.
6. Zhotoviteľ má právo odmietnuť prevzatie odpadu a dohodnutú službu nevykonať ak:

a) obsahuje Iné druhy odpadov ako sú špecifikované v čl. I. ods. 1 tejto zmluvy;



4. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto článku je dotknutá zmluvná strana oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany za každé 
takéto porušenie, a to aj opakovane, zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 €, a to v lehote určenej vo výzve na jej úhradu. Zaplatením zmluvnej pokuty 
nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej dotknutej zmluvnej strane porušením týchto povinností.
5. Tento článok zmluvy sa nevzťahuje na zverejňovanie, sprístupňovanie a poskytovanie Informácii objednávateľom, ak povinnosť zverejňovať, sprístupňovať 
alebo poskytovať informácie mu vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä, no nie výlučne zo z. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
6. Záväzok zachovať mlčanlivosť o dôverných Informáciách pretrváva v priebehu trvania tejto zmluvy a neobmedzene aj po zániku zmluvy.

ČLÁNOK IX - Záverečné ustanovenia

1. Adresou pre doručovanie sa rozumie adresa sídla ako aj e-mailová adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy, pričom každú zmenu je dotknutá strana povinná 
bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností platí, že zmena adresy nebola preukázateľne oznámená.
2. Písomnosť doručovaná elektronicky podľa tejto zmluvy sa považuje za doručenú najneskôr dňom nasledujúcim po dni jej odoslania. Písomnosť doručovaná 
poštou sa považuje za doručenú aj dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, bez ohľadu na dôvod jej nedoručenia, i keď sa adresát o nej nedozvie.
3. Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tiež Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KOSU, a.s. (ďalej len „VOP"), "), ktoré sú záväzné 
pre obidve zmluvné strany, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. Odlišné dojednania obsiahnuté v zmluve majú vždy prednosť pred ustanoveniami VOP.
4. Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami VOP, zákona o odpadoch v platnom znení, súvisiacimi právnymi 
predpismi a Obchodným zákonníkom v tomto poradí.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy budú Zmluvné strany, súd alebo iné kompetentné orgány považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom 
takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady, ako aj ostatné ustanovenia 
tejto Zmluvy zostávajú v platnosti. Zmluvné strany budú v takom prípade postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo 
neplatné bol v maximálnej možnej miere rešpektovaný a pre Zmluvné strany právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť.
6. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne vo forme dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. To neplatí v prípadoch 
stanovených touto zmluvou, najmä pri zmene poverených osôb zmluvných strán a pri zmene obsahu príloh tejto zmluvy z dôvodu zmeny príslušných právnych 
predpisov alebo príslušných povolení na prevádzku určeného zariadenia, kedy tieto môžu byť menené jednostranným oznámením doručeným druhej zmluvnej 
strane.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. 
§47a zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, o čom objednávateľ upovedomí zhotoviteľa (postačí e-mailom).
8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že sl túto zmluvu prečítali, jej obsahu v celom rozsahu porozumeli a nemajú k nemu výhrady ani ďalšie pripomienky, že ich 
zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzavretá pod nátlakom, ani v tiesni a ani za nevýhodných 
podmienok, ich prejav vôle je určitý a zrozumiteľný, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

PRÍLOHY

1. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KOSU a.s.
2. Splnomocnenie
3. Rozpis služieb a jednotkových cien

Za zhotoviteľa 
V Košiciach dňa 19.08.2019

KOSIŤ a.s.
astislavova 98, 043 46 KOŠICE

S U  a.s.
Šprinč, Ing. Renáta Rabatinová



KOSIŤ
Príloha č. 1

ku Zmluve č. ZM-KO-OD-20-0007 
Cenník

A/ Cenník zber, odvoz energetické zhodnotenie/zneškodnenie skládkovaním

Položka Jednotka Cena v €/jednotka
Zber, odvoz a energetické zhodnotenie odpadu zo 110 1 nádob -  20 03 01 €/ks 1,25 € / ks

Zber, odvoz a energetické zhodnotenie odpadu z 1100 1 nádob -  20 03 01 €/ks 9,00 € / ks

Vývoz a zneškodnenie vreca s TKO €/ks 1,25€ / ks

Zneškodnenie odpadu z VKK -  20 03 07 skládkovaním cena pre rok 2020 €/tona 59,00€ / tona

Zneškodnenie odpadu z VKK -  20 03 07 skládkovaním cena pre rok 2021 €/tona 64,00€ / tona

Zneškodnenie odpadu z VKK -  20 03 07 skládkovaním cena pre rok 2022 €/tona 64,00€ / tona

Zneškodnenie odpadu z VKK -  20 03 07 skládkovaním cena pre rok 2023 €/tona 64,00€ / tona

Zneškodnenie odpadu z VKK -  20 03 07 skládkovaním cena pre rok 2024 €/tona 64,00€ / tona

Zneškodnenie stavebného odpadu z VKK -  20 03 08 €/tona 15€ / tona

Zneškodnenie nebezpečného odpadu €/tona 200€ / tona
Vývoz nebezpečného odpadu do l t  dodávkovým vozidlom €/obrátka 175€ / obrátka

B/ Cenník prenájmu kontajnerov

Položka Objem Cena v €/jednotka
Prenájom veľkokapacitného kontajnera (VKK) 5 /7  m3 1,50 € / deň

C/ Cenník prepravy kontajnerov

Položka Objem Cena v € /jednotka
Preprava VKK o objeme

Za zhotoviteľa 
V Košiciach dňa 19

KOSIŤ
astislavova 98, 043 46 KOŠICE 

' IČO:
•IČ: S* 61

5 / 7 m3 1.75,00 € / obrátka

KtKSľr a.s.
Ing. Renáta Rabatinová

Za objednávateľa 
V obci Ovčie dňa 19


