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o NAKLADANÍ
uzatvorená

POSKYfOVATEľ

podľa

ustanovenia

obchodné meno
sídlo
IČO
DIČ
IČDPH
zápis
bankové spojenie
číslo účtu
konajúci
zastúpený

e-mail

/ ~ Ofv

S ODPADOM

§ 269 odsek

(2) Obchodného

zákonníka

: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
: Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava
: OO 681300
: 2020318256
: SK 2020318256
: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava, oddiel: Sa, vložka č. 482/B
: Československá obchodná banka, a. s.
: 25332773/7500
: Ing. Roman Achimský, predseda predstavenstva
Ing. Jarmila Melichárková, člen predstavenstva
: Dr. Pavel Vitek, riaditeľ úseku obchodu
a marketingu na základe plnomocenstva zo dňa
2.1.2012
zakazka@olo.sk
(ďalej ako "POSKYfOVATEť")
a

OBJEDNÁVATEľ

Názov
sídlo
IČO
DIČ
bankové spojenie
číslo účtu
zastúpená
kontaktná osoba
mail

: Mestská časť Bratislava - Dúbravka
: Žatevná Č. 2, 844 02 Bratislava 42
: 603406
: 2020919120
: VÚB banka Bratislava
: 10128032/0200
: Ing. Ján Sandtner - starosta MČ
: Ing. Jana Chválová
: chvalova@dubravka.sk
(ďalej ako "OBJEDNÁVATEľ")

l.

ÚVODNÉUSTANOVENIA
1.

Poskytovateľ je ku dňu podpisu tejto Zmluvy obchodnou spoločnosťou založenou podľa
slovenského právneho poriadku podnikajúcou voblasti nakladania s odpadmi - odvozu
odpadu zo špeciálnych zberných nádob zbernými vozidlami a v oblasti zneškodňovania
odpadu.
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II.

PREDMET ZMLUVY

1.

Predmetom plnenia tejto Zmluvy je prenájom a odvoz naplnených veľkokapacitných
kontajnerov (ďalej VKK) na objemný odpad podľa požiadaviek objednávateľa vrátane
zneškodňovania takto odvezeného objemného odpadu.

2.

Dočistenie stanovišťa a odvoz odpadu uloženého mimo veľkokapacitných kontajnerov v dni
odvozu VKK zo stanovišťa určeného v harmonograme v zmysle písomnej požiadavky
objednávateľa.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poskytovateľovi písomne špecifikuje svoje
požiadavky (typ, počet a časové intervaly odvozu odpadu, miesto umiestnenia VKK - tzv.
harmonogram) v písomnej, alebo e-mailovej objednávke adresovanej na e-mailovú adresu
zakazka@olo.sk. Špecifikácia požiadaviek objednávateľa tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
Zmluvy (ďalej aj ako "PRíLOHA Č.l").

III.

ODMENA ZA POSKYfNUfÉ

SLUŽBY

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi platiť odmenu za služby vykonané podľa tejto
Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude za služby objednávateľovi fakturovať poplatok
za zneškodnenie odpadu v Spaľovni odpadu čiastku 42,50 € bez DPH za jednu tonu odpadu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude za dopravu, manipuláciu a stojné fakturovať
paušálny poplatok v zmysle tabuľky.
Názov
kategórie/položky/podpoložk

Merná jednotka

y

Jednotková
Cena bez DPH
v EUR

Doprava odpadu
Pristavenie, použitie, vyvezenie
a vyskládkovanie kontajnera:

77,50

Manipulácia s kontajnerom

Paušál za ks
VKK
km
15 min.

Stojné-prenájom

deň

O
O

km
15 min.
hod.

O
O
O

hod.

O

Tona
Tona

35,90
42,50

Jazdný výkon

kontajnera

Preprava dopravným
prostriedkom
Jazdný výkon
Doba použitia
Mechanizmy ako napríklad UNe
Ručné nakladanie a dočisťovanie
skládok a výkon ostatných
činností
Objemný odpad -skládka
Objemný odpad- spaľovňa

O
O
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4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny za poskytovanie služieb poskytovateľa musí byť
predložená ako návrh dodatku k zmluve min. 30 dní pred navrhovanou účinnosťou dodatku.
5. Odmena za poskytovanie služieb je stanovená bez dane z pridanej hodnoty, objednávateľ berie na
vedomie, že k dohodnutej cene bude poskytovateľ ako registrovaný platca dane z pridanej
hodnoty (ďalej aj ako "DPH") účtovať DPH v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä ust.
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
6. Poskytovateľ za činnosti podľa tejto Zmluvy vystaví jedenkrát mesačne daňový doklad, a to
najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca za obdobie bezprostredne
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Splatnosť daňového dokladu vystaveného za plnenie
podľa tejto Zmluvy je na základe dohody zmluvných strán štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa
vystavenia.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania so zaplatením faktúry zo strany
objednávateľa, je poskytovateľ oprávnený prerušiť vykonávanie odvozu odpadu až do zaplatenia
všetkých záväzkov objednávateľa voči poskytovateľovi, resp. odstúpiť od Zmluvy a zberné
nádoby objednávateľovi odobrať.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady súvisiace s prenájmom pozemku za účelom umiestnenia
VKKnie sú zahrnuté v odmene poskytovateľa a hradí ich objednávateľ.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania so zaplatením faktúry, je objednávateľ
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI

ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Objednávateľ je povinný:
a)
zabezpečiť miesto s pevným podkladom pre veľkokapacitné kontajnery;
b)
písomne potvrdiť vodičovi poskytovateľa dodanie prázdneho veľkokapacitného
kontajnera a súvisiacich služieb; v prípade, ak dodanie prázdneho veľkokapacitného
kontajnera objednávateľ nepotvrdí, toto nemá za následok zánik nároku poskytovateľa
na zaplatenie dohodnutej odmeny;
c)
sprístupniť veľkokapacitný kontajner na jeho odvoz pre poskytovateľa;
d)
písomne potvrdiť vodičovi poskytovateľa odvoz naplneného veľkokapacitného
kontajnera; v prípade, ak odvoz veľkokapacitného kontajnera objednávateľ nepotvrdí,
toto nemá za následok zánik nároku poskytovateľa na zaplatenie dohodnutej odmeny;
2. V súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov, je objednávateľ oprávnený uložiť do veľkokapacitných kontajnerov len odpad
katalógové číslo 20 03 07-objemný odpad.
3.

Poskytovateľ je povinný:
a) pristaviť veľkokapacitné kontajnery na dohodnuté miesto a v dohodnutom termíne;
b) vykonať odvoz veľkokapacitného kontajnera na druhý deň odo dňa jeho pristavenia
v zmysle prílohy č. 1 (špecifikácia požiadaviek objednávateľa harmonogram)
c) zabezpečiť nakladanie s odpadom v zmysle platnej legislatívy a všeobecne
záväzných nariadení Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
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d) vykonať odvoz odpadu uloženého mimo veľkokapacitných kontajnerov v dni odvozu
VKK zo stanovišťa určeného v harmonograme, v zmysle písomnej požiadavky
objednávateľa.

V.

TRVANIE ZMLUVY

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu do 31.12.2012.

2.

Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou zaniká výlučne z nasledovných dôvodov:
a) písomnou dohodou zmluvných strán;
b) výpoveďou;
c) odstúpením od Zmluvy.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený na základe tejto Zmluvy môže byť
ukončený na základe písomnej výpovede jednej zo zmluvných strán adresovanej druhej
zmluvnej strane. Výpovedná lehota je dohodnutá na 3 (tri) mesiace a začína plynúť prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

4.

Každá zo zmluvných strán Zmluvy je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá
zmluvná strana poruší svoje povinnosti stanovené v článku IV. tejto Zmluvy podstatným
spôsobom a napriek primerane poskytnutej lehote na odstránenie takéhoto porušenia takéto
porušenie povinnosti neodstráni. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného
oznámenia druhému účastníkovi Zmluvy. Odstúpením od tejto Zmluvy sa Zmluva neruší od
počiatku, ale až odo dňa doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí mať písomnú
formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť konkrétny dôvod
odstúpenia, inak je neplatné.

VI.

DORUCOV ANIE

1.

Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy sa
účastníci zaväzujú doruč ovať prednostne osobne alebo poštou vo forme doporučenej listovej
zásielky. Poštou doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane adresátovi na adresu jeho sídla uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, resp. adresu písomne
oznámenú zmluvnou stranou ako korešpondenčnú
adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť
na túto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila odosielateľovi ako
nedoručiteľnú zásielku.

2.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku
medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy i prostredníctvom e-mailu aj alebo
faxu. Písomnosť doručená prostredníctvom faxu a j alebo e-mailu treba doplniť najneskôr do
troch dní predložením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto článku.

VII.

ZA VERECNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a od tohto momentu je
pre zmluvné strany právne záväzná.

4

2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke
v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisova od tohto
momentu je pre zmluvné strany právne záväzná.
3. Objednávateľ sa zaväzuje
pracovných dní.
4.

uverejniť Zmluvu na svojej webovej stránke

do 7 (siedmich)

Právne vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom vyplývajúce zo Zmluvy sa
riadia príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä
zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

5. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto
neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších
ustanovení Zmluvy, alebo samotnej Zmluvy. V takom prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú
bezodkladne nahradiť takéto ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný
príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzavretia tejto
Zmluvy.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej Prílohy, ktoré dopÍňajú jej obsah nasledovne:
Príloha č. 1
Špecifikácia požiadaviek objednávateľa - harmonogram
7. Zmluvu možno meniť písomnými dodatkami, s ktorými musia súhlasiť obe zmluvné strany.
8. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch v jazyku slovenskom, poskytovateľ obdrží
jedno (1) vyhotovenie a objednávateľ päť (5) vyhotovení v slovenskom jazyku.

,

POSKYTOVATEĽ

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
akciová spoločnos!

V Bratislave dňa
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

lvansl<á cesta 22, 821 04 BRATISLAVA
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IČO: 681 300, DIČ: 2~203~S2~

le OPH: SK202031e288/~,
II' l'

.,,'

OBJEDNÁVATEĽ

V Bratislave dňa

6, 1-, zo fL

MČ Bratislava - Dúbravka
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V prípade,že nebude možné pre parkujúce vozidlá pristaviť kontajnerna určené miesto,
budekontajnerzložený na najbližšiemožnémiestona určenejulici
Kontajnery sa pristavujú postupne od 12 hod.

Odberateľ:
Obdobie:
Počet obslúh:

Miestny úrad Bratislava - Dúbravka
07.07.2012 - 31.08.2012
33

Dátum:
Deň
Miesto orlstavenla
07.07.2012 ""''OZ -~,.,.Sobota::,,~,;'Ar;
Nejedlého 37
07.07.2012
Sobota"'''""''''''>'Cabanova19-25
07.07.2012 ~f~~{Sobota
Kpt.Rašu23
07.07.2012bit~~~~obota~:(i>:;T'IBrižitská- kaplnka
13.07.2012
Piatok
Bošániho-Bagarovaroh
13.07.2012
Piatok
Galbavého2 parkoviskoza kostolom
13.07.2012
Piatok
Švantnerovapri Lipe
13.07.2012
Piatok
>=-P_ek_n_ík..;.,ov
a_1....;,,9...l.p..;.,ar_k..:..-ov
is__
ko..:..._t
20.07.2012
.;..P,;.;.ri
.;.;.;kr.;.:íž;;..;i
3;.;5...;-4;..=.2
--1
20.07.2012
Vendelinskaroh ulice
---~----~..:...------------_t
20.07.2012
_K.•...
pt_.R.....;a...:,š..:..-u
_-B
__
í1__
iko_v___
a.....;ro
h
-I
20.07.2012
I-R...;.!eP...:.a
__
šs_k...:..,éh
_ o 3 d__
vo..:..-r
-I
27.07.2012
Piatok
J. Alexyho5-9 parkovisko
27.07.2012
Piatok
Hanulova3 parkovisko
27.07.2012
Piatok
Ľ. Zúbka 15
27.07.2012
Piatok
Bilikova20
03.08.2012_=~Fe--d--ák....:.o...::va...:..,4-2-----------------l
1

03.08.2012
eiato
03.08.201~afól.K
03.08.2012 __

jäfo

10.08.2012
10.08.2012

Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok
Piatok

10.08.2012

17.08.2012
17.08.2012
17.08.2012
17.08.2012

24.08.2012
24.08.2012
24.08.2012
31.08.2012

31.08.2012
31.08.2012
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Sokolikova 11 roh k Bujnákovej
horánskejstudni (bývaléstanoviskooliniek)
Damborského-Bullovaparkovisko
~ Cervenákova19 parkovisko
Ožvoldíkova12 parkoviskopri KC Fontána
Landauova8-10-12
Bezekova- hanulova-trafo stanica
Bošániho1-rohL.Zúbka31
Sekurisova- Drobnéhoroh
Sch.Trnavského20-22 Parkovisko
Lipského1
Ožvoldíkova6- Roh Gallayova
Koprivnickáškola - Dolinského
Tranovského12- roh Cabanova
Švantnerovapri Lipe
Húščavova3 parkovisko

