ZMLUVA O DIELO
Č. 1/2013/5
na zabezpečenie zberu a zvozu komunálneho odpadu
uzatvorená medzi zmluvnými stranami :
Zhotoviteľ :

Záujmové združenie obcí Skládka TKO Vyšehradné
Štatutárny zástupca : Ing. Jozef Balčirák, predseda združenia
Sídlo : Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
Bankové spojenie : VÚB Prievidza, exp. Nitrianske Pravno, č. účtu : 40933382/0200
IČO : 31 913 954
DIČ : SK 202 111 9254
Telefón : 046/544 62 92
Mobil : 0904 978 782

Objednávateľ : Obec Poluvsie
Štatutárny zástupca : Martin Šujan, starosta obce
Sídlo : Poluvsie 251, 972 16 Pravenec
Bankové spojenie : VÚB Prievidza, exp. Nitrianske Pravno, č. účtu : 16327382/0200
IČO : 00 318 418
DIČ : 202 116 2781
Telefón : 046/544 21 02
Mobil : 0917 940 882
Článok I.
Predmet zmluvy
1.1.

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu zo
zberných nádob od obyvateľov obce objednávateľa.
Článok II.
Záväzky zmluvných strán

2.1.
2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť uvedenú v čl. I. tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi súčinnosť pri činnosti uvedenej v čl. I. tejto
zmluvy.
Článok III.
Cena za dielo

3.1.

Cena za dielo je určená dohodou zmluvných strán. Medziročný nárast zmluvnej ceny môže byť
maximálne do výšky ročnej miery inflácie, zverejnenej štatistickým úradom Slovenskej republiky za
predchádzajúci rok. Cena za týždenný zber a odvoz komunálneho odpadu z obce objednávateľa je ku
dňu podpisu zmluvy 113,- €.

3.2.

K zmluvnej cene sa pripočíta daň z pridanej hodnoty, nakoľko zhotoviteľ je platcom DPH.
Článok IV.
Splatnosť ceny za dielo

4.1.

Cena za dielo podľa čl. III. tejto zmluvy bude fakturovaná mesačne za celý jednotlivý kalendárny
mesiac a je splatná do 10 dní od prevzatia predmetu diela objednávateľom (prevzatie faktúry).

4.2.

Ak objednávateľ bezdôvodne odoprie prevziať predmet diela alebo ak neposkytne potrebnú súčinnosť
na odovzdanie predmetu diela, predmet diela sa považuje za odovzdaný v deň, keď došlo
k bezdôvodnému odopretiu prevzatia alebo neposkytnutiu súčinnosti potrebnej k odovzdaniu
predmetu diela.
Článok V.
Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu diela podľa čl. III. tejto zmluvy v lehote uvedenej v čl. IV.
tejto zmluvy bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve.
Článok VI.
Zmluvná pokuta

6.1.

Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry za odovzdané dielo môže zhotoviteľ fakturovať úrok
z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej ceny za každý deň omeškania.
Článok VII.
Zodpovednosť za škodu

7.1.

Zodpovednosť zmluvných strán za škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy sa spravuje príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace. Túto zmluvu je možné
meniť a dopĺňať len na základe dohody obidvoch zmluvných strán a to písomnou formou.
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 1 vyhotovenie.
Práva a povinnosti zmluvných strán sa primerane spravujú ustanoveniami obchodného zákonníka
a iných právnych predpisov.
Ak sa budú nachádzať v zberných nádobách iné veci (napr. plasty, papiere, lepené sklo a pod.), bude
takýto materiál daný vedľa zberných nádob, kde si ho na vlastné náklady obec zlikviduje.
Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, že si ju pozorne prečítali, jej
obsahu rozumejú a s týmto obsahom súhlasia.

Nitrianske Pravno, dňa 2.1.2013

......................................................
za zhotoviteľa

Poluvsie, dňa 2.1.2013

......................................................

za objednávateľa

