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Zmluva o dielo 02/2014

Uzavretá podľa zákona č,513/91 Zbierky, § 536 a nasl.

1. Zmluvné strany a poverenia: I
!.

1.1. Objednávateľ:

Štatutárny zástupca:
IČO:
Osoba oprávnená rokovať
o zmluve:

a

1.2. Zhotoviteľ:

Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené konať
v rámci zmluvy:

Obec Tekovské Nemce
Obecný úrad
Tekovská Č. 405
96654 Tekovské Nemce
Ing. Erika Valkovičová - starostka obce
00321044 l,

Ing. Erika Valkovičová - starostka obce
tel: 045/6892522
fax: 045/6892508
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SPEKO Šaľa s.r.o.
Diakovská 9
92701 Šal'a
RNDr.Danica Sigetová, konateľ spoločnosti
36546054
2020191052
SK2020191052
VÚB a.s.
9344-192/0200
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RNDr.Danica Sigetová, konateľ spoločnosti
tel.: 031/7716910, 7707455
fax: 031/7716755, 7707454 I
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Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 17035/T
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2. Predmet zmluvy:

2.1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť "nakladanie s komunálnymi
odpadmi" vznikajúcimi v katastrálnom území obce pri vykonávaní prevádzky a údržby
komunikácie.

ázov stavby: Rýchlostná cestu Rl PRIBINA
Miesto stavby: Kraj: Nitriansky

Okres: Zlaté Moravce
Správca komunikácie: Granvia Operation, a. s.

2.2. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť služby v členení:

2.2.1. Cyklický zber, vývoz a zneškodnenie zmesového KO
2.2.2. Cyklický zber, vývoz a zhodnotenie separovaných zložiek KO

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť služby "nakladania s komunálnymi odpadmi"
na základe požiadaviek správcu komunikácie - spoločnosti Granvia Operation, a.s ..

3. Cena za dielo:

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je pre objednávateľa bezodplatná.

3.2. Cenu za zabezpečenie služby "nakladania s komunálnymi odpadmi" bude zhotoviteľ
fakturovať spoločnosti Granvia Operation, a.s .. Cena za služby je zmluvná aje predmetom
osobitnej zmluvy medzi správcom komunikácie a spoločnosťou SPEKO Šal'a s.r.o ..

4. Podmienky plnenia:

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti v predmete tejto zmluvy s odbornou
starostlivosťou a v kvalite zodpovedajúcej predmetu tejto zmluvy.

4.2. Zhotoviteľ bude činnosti podl'a predmetu zmluvy realizovať v zmysle platného zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

4.3. Zhotoviteľ je povinný:
4.3.1. Viesť evidenciu všetkých druhov KO v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z., ktorou

sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Kópiu evidenčných listov
poskytnúť obci do 20.dňa nasledujúceho mesiaca.

4.3.2. Jednotlivé druhy odpadov zaraďovať v zmysle platného Katalógu odpadov
(Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorým sa vydáva Katalóg odpadov v znení
neskorších predpisov).

4.3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi odber odpadu, ktoré sú uvedené
v predmete zmluvy podľa podmienok stanovených v tejto zmluve.

4.3.4. Zhotoviteľ vykoná dielo v odbornej kvalite v zmysle zákona č.22312001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj
ďalších súvisiacich predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
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5. Zvláštne dojednania:

5.1. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.

5.2. Pokiaľ sa vyskytnú prekážky a okolnosti brániace splneniu záväzkov, ktoré nebolo možné
predvídať, zmluvné strany písomným dodatkom upravia zmluvné záväzky dohodnuté
v tejto zmluve.

6. Záverečné ustanovenia:

6.1. Táto zmluva nadobúda platnosť po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami.

6.2. Táto zmluva sa môže meniť, alebo doplňať len dohodnutým a obidvomi stranami
podpísaným doplnkom k tejto zmluve.

6.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie.

6.4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

I
Obje Zhotoviteľ:

96654

Dátum podpisu: Dátu~ PoZisu: 7
3 D. 01. lOU

3 O. 01. 2014
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