ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI
TRIEDENÉHO ZBERU
uzavretej

podľa§

269, odseku 2 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany
ZHOTOVITEĽ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Parchovany

FÚRA s.r.o.
sídlo: SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO: 36211451
DIČ: 2021649575, IČ DPH: SK 2021649575
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko
číslo účtu: 4854074001 /5600
zást.: PhDr. Miroslav Fúra, konater
tel.:055 / 676 0132, fax.:055 / 676 0433

IČO: 00331813
DIČ: 2020724332

sídlo: Hlavná 470, 076 62 Parchovany
zast.: Juraj Guzej , starosta obce
tel.: 056/67971 Ol

Č 1 áno k I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služieb v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu.
Zmluva je uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Článok II.
Povinnosti zhotovite ľa a objednávateľa
Zhotoviteľ

sa zaväzuje vykonávať zber a prepravu vytriedených komodít z komunálneho odpadu od
Zber sa vykonáva na základe odsúhlaseného harmonogramu s oprávnenou organizáciou.
Komodity sa zbierajú do plastových vriec ktoré sa po vysypaní vrátia späť, alebo dohodnutých
a odsúhlasených nádob. Komodity sa na základe harmonogramu najneskôr v dei'I vývozu vykladajú mimo
uzavretých nehnuteľností, pričom zber sa vykonáva od 6:30 hod do 19:00 hod. V prípade ak objednávater
nezabezpečí vyloženie dohodnutých komodít. zber bude považovaný za vykonaný. Mimoriadny vývoz
nad rámec harmonogramu si môže objednávateľ objednať a bude fakturovaný podľa platného cenníka
zhotoviteľa, pričom dátum zberu určí zhotoviteľ.
Objednávateľ dbá na to, aby triedené komodity neboli znehodnotené inými prímesami odpadov.
V opačnom prípade bude daná komodita prekategorizovaná na odpad podľa platného katalógu odpadov
a následne zneškodnená podra platného cenníka zhotov iteľa.
Zhotoviteľ má výhradné právo na zber, prepravu a zhodnocovanie všetkých vytriedených komodít
z komunálneho odpadu z celého katastra obce.
Sprístupniť triedený zber počas celého roka v dohodnutý deň je objednávateľ povinný tak, aby k nim
viedla spevnená komunikácia široká 3,5 m. V prípade znemožnenia prístupu (rozkopávka, poľadovica,
neodhrabane komunikácie, konáre atď.) sa zber považuje za uskutočnený po nahlásení na obecnom úrade.
objednávateľa.
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č 1á Do k IU.
Spôsob triedeného =hem
Triedený zber sa bude vykonávať na základe prílohy č . l, ktorú odsúhlasí objednávateľ, zhotovíte!'
a zazmluvnená oprávnená organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV). Príloha č. l je závislá od
odsúhlasenia OZV a môže sa upravovať na každý kalendárny rok alebo pri zmene zákona.
V prípade že obec uzatvorí zmluvu s inou OZV, dohodnú sa nové podmienky zberu a zmení sa príloha
č .l.

Článok IV.
Cena
Náklady na triedený zber z komunálnych odpadov hrad í zh otov iteľov i oprávnená organizácia, ktorá má
zmluvu s obcou.
Náklady uhrádza OZV zhotoviteľovi za s lužby pre objednávateľa. ktoré sú vzájomne odsúhlasené.

Článok V.
Ďalšie dojednania
Táto zmluva sa uzatvára od dátumu podpisu na dobu určitú do 31.12.2020. Po uplynutí tejto doby
sa zmluva automaticky predlžuje o d"alších 12 kalendárnych mesiacov (a to opako\ane).
Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu vý lu čne k 31. decembru, pričom v)'poveď musí byť
zhotoviteľovi doručená najneskôr do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zm luvný vzt'ah ukončený.
Reklamác iu na vykonané služby je možné podať do 24 hodín telefonicky. prípadne emailom:
fura@fura.sk
V prípade vzniku nákladov presahujúcich \)•šku ob\·yklých nákladov v zmysle ust. § 59 ods. 8
zákona o odpadoch hradí tieto náklady objednávateľ podľa faktúry vystavenej zhotoviteľom.
V prípade ak objednávateľ n ezabezpečí vyloženie vytriedených komodít pred uzatvorenú
nehnuteľnosť zber bude považovaný za vykonaný. Zmluvné strany súhlasia s tým. že všetky sporné veci
z tejto zmluvy budú riešené dohodou. Keď nedôjde k dohode sporné veci bude prejednávať miestne
a vecne príslušný súd.

Čl á o o k Vl.
ustanorenie

Zárerečné

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení. Ďalš ie časti tohoto zmluvného vzťahu sa budú spravovať Obchodným zákonníkom č .
51311991 Zb.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzat várajú slobodne. vážne a zrozumiteľne. Ďalej sa
dohodli, že ostatné časti ich zmluvného vzťahu sa budú spravovať ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Zm luvné strany prehlasujú. že sú so zmluvou oboznámené, porozume li jej a na znak súh lasu s jej
obsahom pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach

dňa

15 .07 .2020
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PRÍLOHA č. l
K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI TRIEDENÉHO ZBERU

I11terval triedeného =heru v obci Parchornnv

Vrecový zber z 500 domácností
papier
sklo
plasty
kovové obaly
kompozitné obaly (VK.M)

Vypracovanie

ročného

6x roč n e
5x ročne
12x ročne
2x ročne
2x ročne (zbiera sa v 1 deň s kovovými obalmi)

ohlásenia o odpade - v cene 8,00 € I rok

- ÁNO

(;g

NIEO

(prosíme zaškrtnúť ..áno„ alebo .. nie'·)
Cena 8,00 E bez DPH zahŕňa:
evide nčné listy vytriedeného zberu
ročné oh láseni e o odpade
ročné ohlásenie pre Štatistiek)' úrad za Vašu obec.

V Košiciach

dňa

15.07.2020

