ZMLUVA O DIELO č. ZM-KO-OD-19-09552019 / OBEC
uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami

Poskytovateľ:
Spoločnosť:

KOSIT EAST s.r.o, Sídlo: Rastislavova 98, 043 46 Košice Zapísaná v: Obch. reg. OS Košice I, Odd.: Sro, Vl. č.: 39064/V
IČO: 50 273 884DIČ: 2120268645 IČ DPH: SK2120268645

V zastúpení:

Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová, na základe plnej moci zo dňa 05.09.2018

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK86 1100 0000 0029 4902 3996

Poverený zástupca:

Ing. Lívia Kundrátová

Kontakt:

Telefón: 421 917 505 379 Email: kundratova@kosit.sk

(ďalej len „poskytovateľ”).

Objednávateľ:
Spoločnosť:

Obec Slanské Nové Mesto

Sídlo:

044 18 Slanské Nové Mesto, Slovakia
IČO: 00324744 DIČ: 2021245028 IČ DPH: x

Bankové spojenie:

x BIC: x

IBAN:

x

Zapísaná v obch.
registri:

x

Poverený zástupca:

Milan Diheneščík

Kontakt:

Telefón: 0915 965 033, E-mail: slanome@stonline.sk

(ďalej len „objednávateľ“), (ďalej spolu „zmluvné strany“)
PREAMBULA
1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, ţe 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 „sluţby“ rozumejú sluţby špecifikované v čl. I zmluvy.

ČLÁNOK I - Predmet zmluvy
1.Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateľa komplexné sluţby 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 MŢP SR č. 365/2015 Z. z. (ďalej len „Katalóg odpadov“) – odpady skupiny č. 20 Katalógu odpadov - komunálne
odpady vrátane jeho zloţiek, ktoré vznikajú na území obce jej obyvateľmi a príp. právnickými osobami so sídlom v obci a to tieto sluţby:
a) zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 20 03 01 zo 110 lit. nádob (kuka) a 110l vriec a 1100 lit. 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) zber, odvoz a zneškodnenie odpadu z cintorínov kat. č. 20 02 03 z 1100 lit. nádob, VKK a VOK,
e) prenájom zberných nádob,
f) odvoz a zneškodnenie biologicky rozloţiteľného kuchynského odpadu kat. č. 20 01 08 (BRKO) zo 110 lit. nádob,
g) 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 sluţby podrobne špecifikované v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za poskytnuté sluţby dohodnutú cenu za podmienok dojednaných v tejto zmluve a
dodrţiavať povinnosti stanovené zmluvou a zákonom o odpadoch..

ČLÁNOK II - Miesto a spôsob plnenia
1. Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je katastrálne územie obce Obec Slanské Nové Mesto .
2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe zhotoviteľ bude vykonávať sluţby podľa čl. I. ods. 1 písm. a) tejto zmluvy v intervale: 26 vývozov ročne, pričom
konkrétny deň vývozu zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne (postačí e-mailom).
3. Ostatné sluţby podľa čl. I ods. 1 okrem písm. a) tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať na základe písomnej objednávky (avíza)
objednávateľa, podľa potrieb objednávateľa a kapacitných moţností zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný objednávku zaslať aspoň tri (3) pracovné
dni pred poţadovaným termínom plnenia a to na dispečing zhotoviteľa (postačí e-mailom na adresu: obj.dispecing@kosit.sk) a v kópii aj na adresu
povereného zástupcu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy. Rovnaký potup sa uplatní aj v prípade poţiadavky objednávateľa na sluţby nad rámec
dohodnutých v tejto zmluve, tzv. doplnkové sluţby v oblasti nakladania s odpadom.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe bude plniť predmet tejto zmluvy v súlade so zákonom o odpadoch a príslušnou legislatívou v oblasti nakladania s odpadmi,
a to energetickým zhodnocovaním, zneškodňovaním alebo kombináciou týchto činností v zariadeniach na nakladanie s odpadom alebo na skládkach
odpadu.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dohodnuté sluţby vhodnými technickými prostriedkami určenými na tento účel ako aj fyzickými osobami, ktorých
zdravotný stav, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú činnosti podľa tejto zmluvy. V súvislosti s tým je zhotoviteľ
povinný dodrţiavať všeobecne záväzné právne predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plniť si úlohy na úseku BOZP, PO a ochrany
ţivotného prostredia.

ČLÁNOK III - Cena
1. Na základe dohody zmluvných strán (v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení), sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť
zhotoviteľovi cenu za sluţby podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa skutočne vykonaných výkonov. Jednotlivé zloţky tvoriace cenu sú špecifikované podľa
druhu a rozsahu sluţby v poloţkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1 tejto zmluvy. Takto stanovená cena
poţadovaných sluţieb sa pouţije počas celej doby trvania tejto zmluvy.
2. Cena za doplnkové sluţby, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, je stanovená v zmysle planého cenníka doplnkových sluţieb zhotoviteľa a bude
predmetom cenovej ponuky kaţdej jednotlivej objednávky.
3. Ceny podľa tohto článku sa rozumejú bez DPH, ktorú zhotoviteľ vyúčtuje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v
čase vzniku daňovej povinnosti, najmä v zmysle z. č. 122/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).
4. V prípade zneškodnenia odpadu jeho uloţením na skládke odpadov bude zhotoviteľ k cenám podľa tohto článku osobitne pripočítavať zákonný
poplatok vo výške stanovenej podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase poskytnutia sluţby (nepodlieha DPH);
objednávateľ ako poplatník sa v tejto súvislosti zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi údaj o sadzbe.
5. Na základe dohody zmluvných strán jednotkové ceny podľa odseku 2 tohto článku môţu byť upravené raz ročne vţdy k 1. dňu roka jednostranným
právnym úkonom (písomným oznámením) zhotoviteľa:
a) z titulu inflácie v Slovenskej republike vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to o sumu súčinu miery inflácie v Slovenskej
republike za beţný kalendárny rok a výšky jednotlivých jednotkových cien za sluţby platených v beţnom kalendárnom roku, a to vo vzťahu k
všetkým jednotkovým cenám za sluţby, a
b) z titulu nárastu výšky minimálnej mzdy vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to o sumu zodpovedajúcu 1/3
percentuálneho medziročného nárastu minimálnej mzdy, a to vo vzťahu k všetkým jednotkovým cenám za sluţby, a
c) z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku daní, poplatkov a poplatku za uloţenie odpadu, alebo ich nahradením,
alebo vznikom nových povinností na úseku daní a poplatkov, a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po
takomto zvýšení, a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za sluţby, ktorých sa takáto zmena týka,
Objednávateľ je povinný platiť takto zvýšené jednotkové ceny za sluţby od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia podľa
prvej vety.

ČLÁNOK IV - Platobné podmienky
1.Objednávateľ vyhlasuje, ţe predmet zmluvy bude financovaný výlučne z prostriedkov obce v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o odpadoch
a súvisiacich právnych predpisov a v zmysle platného a účinného VZN.
2. Na základe dohody zmluvných strán cena za sluţby podľa tejto zmluvy bude uhrádzaná mesačne pozadu, podľa skutočne vykonaných sluţieb v
príslušnom kalendárnom mesiaci.
3.Cenu za sluţby podľa čl. III tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry - riadneho daňového dokladu so všetkými
náleţitosťami v zmysle zákona o DPH, vystavenej zhotoviteľom najneskôr do 15 dní od poskytnutia sluţby, alebo v prípade opakujúceho sa plnenia súhrnne raz mesačne, vţdy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom boli sluţby poskytnuté. Nevyhnutným podkladom pre fakturáciu je
doklad o váhe odobratého odpadu (tzv. váţny lístok) a/alebo záznam o výkone vozidla (tzv. stazka) a/alebo sprievodný list nebezpečného odpadu (tzv.
SLNO), a ďalšie stanovené touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi.
4. Zhotoviteľ je v odôvodnených prípadoch oprávnený vystaviť objednávateľovi zálohovú faktúru a objednávateľ je povinný ju zaplatiť v určenej
skrátenej lehote splatnosti, a to najmä, ale nie len v prípade omeškania objednávateľa s úhradou jeho záväzkov. V takom prípade zhotoviteľ zohľadní
uhradenú zálohovú platbu vo faktúre podľa ods. 3 tohto článku. Neuhradením zálohovej faktúry riadne a včas stráca objednávateľ nárok na plnenie
podľa tejto zmluvy.

5. Originál faktúry (aj zálohovej) zhotoviteľ odošle objednávateľovi po jej vystavení poštou a v prípade poţiadavky objednávateľa aj v kópii na emailovú adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia. V prípade, ţe faktúra nebude obsahovať všetky náleţitosti 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 aţ doručením
opravenej faktúry objednávateľovi. Lehota na vrátenie faktúry podľa tohto odseku je dodrţaná, 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 poţadovať aj zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02 % z dlţnej sumy za
kaţdý 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 povaţuje za podstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti s tým a má
nárok na zaplatenie všetkých sluţieb poskytnutých objednávateľovi do dňa účinnosti odstúpenia.

ČLÁNOK V - Záväzky zmluvných strán
1.Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) vykonávať dohodnuté sluţby s náleţitou odbornou starostlivosťou, riadne a včas, podľa dohodnutého harmonogramu alebo v zmysle
objednávky a v súlade s oprávnenými poţiadavkami objednávateľa,
b) zabezpečiť prepravu odpadu vhodnými dopravnými prostriedkami spôsobilými na prevádzku v zmysle poţiadaviek 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 váţenie 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 sťaţuje vykonanie sluţby (postačí e-mailom)
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 sluţby, za účelom potvrdenia záznamu o výkone vozidla (tzv.
stazka) príp. ďalších dokladov, a to všetko bezodkladne po poskytnutí dohodnutej sluţby, v opačnom prípade sa stazka povaţuje za
potvrdenú aj bez podpisu objednávateľa,
c)
v prípade odovzdania NO:
i. vystaviť/potvrdiť sprievodný list nebezpečného odpadu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú, ţe 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
poţiadaviek 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,
iv. zabezpečiť za účelom určenia nebezpečných vlastností a bliţších podmienok nakladania s takýmto NO odber vzoriek/predloţiť analýzu
vlastností a zloţenia NO v zmysle §9 vyhlášky MŢP SR č. 371/2015 Z.z., pokiaľ tieto údaje nie je moţné 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 º C
.
d) poskytnúť zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy nevyhnutne potrebnú súčinnosť,
e) zdrţať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť, znemoţniť 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 zloţení odpadu deklarované objednávateľom.
4.Váţenie zhotoviteľom prevzatého odpadu sa uskutočňuje na certifikovanej váhe. Dokladom preukazujúcim mnoţstvo odovzdaného odpadu je váţny
lístok vystavený zhotoviteľom.
5.Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania sluţby kontrolovať jej vykonávanie.
6.Zhotoviteľ má právo odmietnuť prevzatie odpadu a dohodnutú sluţbu nevykonať ak:
a) obsahuje iné druhy odpadov ako sú špecifikované v čl. I. ods. 1 tejto zmluvy;

b)

obsahuje také druhy odpadov, s ktorými zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať v súlade s príslušnými povoleniami a rozhodnutiami na
prevádzkovanie určeného zariadenia;
c)
poskytnutie sluţieb nie je technicky moţné.
Odmietnutie prevzatia odpadu a jeho dôvod zhotoviteľ oznámi objednávateľovi v mieste plnenia a potvrdenie zašle objednávateľovi tieţ písomne
(postačí e-mailom) bez zbytočného odkladu. V tomto prípade objednávateľ stráca nárok na vykonanie sluţby.
7.V prípade opakovaného odmietnutia podľa ods. 6 písm. a) tohto odseku, sa toto povaţuje za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany
objednávateľa s právom zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy.
ČLÁNOK VI - Poistenie
1.Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu začatia vykonávania sluţieb podľa tejto zmluvy mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s
vykonávaním sluţieb mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia zhotoviteľa)
na sumu minimálne do výšky hodnoty poskytovaných sluţieb podľa čl. III. tejto zmluvy.
2.Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udrţiavať po celý čas trvania tejto zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na poţiadanie
objednávateľa, v lehote piatich (5) pracovných dní od doručenia tejto poţiadavky, aj preukázať objednávateľovi.
3.V prípade vzniku poistnej udalosti je zhotoviteľ povinný ihneď informovať objednávateľa o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady
nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.

ČLÁNOK VII - Doba trvania
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.01.2020 do 22.02.2222.
2. Zmluvné sa dohodli, ţe uplynutím dohodnutej doby trvania sa zmluva predlţuje na rovnaké obdobie. To neplatí v prípade, ak niektorá zo zmluvných
doručí druhej strane písomnú výpoveď zo zmluvy a to najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím doby jej trvania.
3. Zmluvný vzťah zaloţený touto zmluvou moţno predčasne ukončiť:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ku dňu uvedenému v tejto dohode;
b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy alebo zákona,
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu; výpovedná lehota je tri (3) mesiace a začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca od jej doručenia druhej zmluvnej strane.
4. Kaţdá zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od zmluvy vţdy v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatne poruší svoje povinností
stanovené touto zmluvou, platnou legislatívou v oblasti nakladania s odpadmi a Obchodným zákonníkom.
5. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia.
6. Ukončením zmluvy ktorýmkoľvek spôsobom nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK VIII - Mlčanlivosť
1.Zmluvné strany berú na vedomie, ţe pri plnení tejto zmluvy budú mať prístup k informáciám týkajúcim sa druhej zmluvnej strany (ďalej len „dotknutá
zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä k informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej,
personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou
dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú
predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, rovnako ak ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle § 271
Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné informácie“).
2.Zmluvné strany sa dohodli, ţe vykonajú všetky opatrenia na zabezpečenie utajenia dôverných informácií v súvislosti s touto zmluvou a vzájomnou
korešpondenciou v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe splnenie účelu tohto článku:
a) budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s dôvernými informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto
dôverné informácie bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe
neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo iného nevyuţiť,
b) písomne oznámia dotknutej zmluvnej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku konfliktu záujmov s dotknutou zmluvou stranou,
c)
pouţijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie účelu podľa tejto zmluvy,
d) obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom, ktorí sú určení na plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorých
zabezpečujú dodrţiavanie dôvernosti týchto informácií a povinností s tým súvisiacich,
e) o kaţdom sprístupnení dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi budú informovať
dotknutú zmluvnú stranu, pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú vykonávať so všetkou potrebnou odbornou starostlivosťou.
3.Objednávateľ sa zaväzuje zdrţať sa akéhokoľvek konania poškodzujúceho dobrú povesť, dobré meno alebo záujmy Zhotoviteľa, ako aj akejkoľvek formy
ovplyvňovania existujúcich či potenciálnych klientov Zhotoviteľa s cieľom ukončenia alebo obmedzenia spolupráce s Zhotoviteľom, a to i po skončení tejto
Zmluvy.
4.V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto článku je dotknutá zmluvná strana oprávnená poţadovať od druhej zmluvnej strany za kaţdé
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 kaţdú zmenu je dotknutá strana
povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností platí, ţe zmena adresy nebola preukázateľne oznámená.
2.Písomnosť doručovaná elektronicky podľa tejto zmluvy sa povaţuje za doručenú najneskôr dňom nasledujúcim po dni jej odoslania. Písomnosť
doručovaná poštou sa povaţuje 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 tieţ Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KOSIT, 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 vţdy 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 povaţovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom
takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najuţšom moţnom 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 povaţovaných za
nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálnej moţnej miere rešpektovaný a pre Zmluvné strany právne záväzný vo forme umoţňujúcej jeho právnu
vymáhateľnosť.
6.Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je moţné 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 môţu 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 kaţdú zmluvnú stranu.
9.Zmluvné strany prehlasujú, ţe si túto zmluvu prečítali, jej obsahu v celom rozsahu porozumeli a nemajú k nemu výhrady ani ďalšie pripomienky, ţe
ichzmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluva je prejavom ich slobodnej a váţnej 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
2. Splnomocnenie
3. Rozpis sluţieb a jednotkových cien

Za zhotoviteľa
V Košiciach dňa 08.12.2019

KOSIT EAST s.r.o.
Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová

Za objednávateľa
V Košiciach dňa 08.12.2019

Obec Slanské Nové Mesto
Milan Diheneščík

