ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov medzi
Obchodné meno:

Združenie obcí EKOTORYSA

Sídlo:

Bajzova 14/14, 080 01 Haniska

IČO:

37 937 278

DIČ:

0037787306

bankové spojenie

Primabanka a.s.

IČ DPH: nie je platiteľom

číslo bankového účtu (IBAN): SK61 5600 0000 0088 2202 9001
zapísane v Registri združení obcí vedenom Okresným úradom Prešov
v mene združenia koná Ing. Ján Lenko, predseda združenia
(ďalej len „OBJEDNÁVATEĽ“)
na jednej strane

a
Obchodné meno:

KOSIT a. s.

Sídlo:

Rastislavova 98, 043 46 Košice

IČO:

36 205 214

DIČ:

2020061461

bankové spojenie

Všeobecná úverová banka, a. s.

IČ DPH: SK2020061461

číslo bankového účtu (IBAN): SK30 1100 0000 0029 4802 6001
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke č. 1169/V
v mene spoločnosti koná Ľubomír Šoltýs, predseda predstavenstva
(ďalej len „POSKYTOVATEĽ“)
na druhej strane
(ďalej spolu len „ZMLUVNÉ STRANY“ alebo jednotlivo „ZMLUVNÁ STRANA“)
takto:
1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

POSKYTOVATEĽ dlhodobo poskytuje OBJEDNÁVATEĽOVI služby spočívajúce v zabezpečovaní
logistiky zberu vytriedených zložiek odpadu z komunálneho odpadu, a to papiera
(kód odpadu 20 01 01), skla (kód odpadu 20 01 02), plastov (kód odpadu 20 01 39, VKM
(kód odpadu 20 01 03) a kovov (kód odpadu 20 01 40), obalov z papiera (kód odpadu
150101), obalov z plastov (kód odpadu 150102), obalov z kovov (kód odpadu 150104) ,
kompozitných obalov (kód odpadu 150105) a obalov zo skla (kód odpadu 150107) na
územiach obcí, ktoré sú členmi OBJEDNÁVATEĽA.
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1.2

OBJEDNÁVATEĽ ma záujem na poskytovaní služieb podľa odseku 1.1 tohto článku aj v ďalšom
období za podmienok uvedených v tejto zmluve.

1.3

Na základe skutočností uvedených v odseku 1.1 a 1.2 tohto článku sa ZMLUVNÉ STRANY
dohodli na uzatvorení tejto zmluvy podľa podmienok uvedených nižšie.

2.

PREDMET ZMLUVY

2.1

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností ZMLUVNÝCH STRÁN v súvislosti
s poskytovaním služieb POSKYTOVATEĽOM OBJEDNÁVATEĽOVI spočívajúcich v zabezpečovaní
logistiky zberu vytriedených zložiek odpadu z komunálneho odpadu, a to papiera (kód
odpadu 20 01 01), skla (kód odpadu 20 01 02), plastov (kód odpadu 20 01 39, VKM (kód
odpadu 20 01 03) a kovov (kód odpadu 20 01 40), obalov z papiera (kód odpadu 150101),
obalov z plastov (kód odpadu 150102), obalov z kovov(kód odpadu 150104), kompozitných
obalov (kód odpadu 150105) a obalov zo skla (kód odpadu 150107) na územiach obcí, ktoré
sú členmi OBJEDNÁVATEĽA (ďalej len „SLUŽBY“).

2.2

POSKYTOVATEĽ sa zaväzuje poskytovať OBJEDNÁVATEĽOVI SLUŽBY v rozsahu a podľa
podmienok tejto zmluvy a OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje platiť POSKYVATEĽOVI za poskytnuté
SLUŽBY odplatu podľa podmienok tejto zmluvy.

2.3

Najmä na účely poskytovania SLUŽIEB sa OBJEDNÁVATEĽ zaväzuje
POSKYTOVATEĽOVI do bezodplatného užívania dve (2) motorové vozidlá, a to:
a)

prenechať

zberové vozidlo, typ MAN TGS 26.320 FAUN Rotopress, EČV: PO 452EH,

b)

špeciálne vozidlo (nakladač kontajnerov), typ MAN TGM 12.180 BB Kurta KHN,
EČV: PO 474EH,
(ďalej len spoločne len „VOZIDLÁ“), a to na dobu trvania tejto zmluvy. Pre vylúčenie
akýchkoľvek pochybností ZMLUVNÉ STRANY podpisom tejto zmluvy potvrdzujú odovzdanie
a prevzatie motorových vozidiel POSKYTOVATEĽOVI.
2.4

Poskytovanie SLUŽIEB zahŕňa:
a)

vykonávanie zberu odpadov podľa odseku 2.1 tohto článku podľa harmonogramu, ktorý
tvorí prílohu tejto zmluvy,

b)

odovzdanie vyzbieraného odpadu OBJEDNÁVATEĽOVI na zbernom dvore
OBJEDNÁVATEĽA v Kendiciach, a na základe osobitnej písomnej dohody ZMLUVNÝCH
STRÁN aj na iných prevádzkach určených OBJEDNÁVATEĽOM.

c)

prevádzku VOZIDIEL, a to:
- zabezpečenie odborne spôsobilej obsluhy VOZIDIEL,
- zabezpečenie pohonných hmôt a ostaných prevádzkových kvapalín a mazív pre
VOZIDLÁ,
- zabezpečenie vykonávania bežnej údržby VOZIDIEL,
- zabezpečenie platenia poplatkov spojených s užívaním pozemných komunikácií
VOZIDLAMI,
- zabezpečenie platenia povinného zmluvného poistenia VOZIDIEL,
- zabezpečenie náhradného vozidla v prípade nemožnosti využitia VOZIDIEL na účely
poskytovania SLUŽIEB.
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2.5

POSKYTOVATEĽ:
a)

nie je oprávnený prenechať VOZIDLÁ do užívania tretím osobám bez predchádzajúceho
súhlasu OBJEDNÁVATEĽA,

b)

nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu OBJEDNÁVATEĽA vykonávať akékoľvek
zásahy na VOZIDLÁCH, s výnimkou vykonávania bežnej údržby VOZIDIEL,

c)

nie je oprávnený VOZIDLÁ zaťažiť akýmikoľvek právami tretích osôb,

d)

sa zaväzuje používať VOZIDLÁ na účely dohodnuté v tejto zmluve,

e)

sa zaväzuje používať VOZIDLÁ v súlade s návodom na obsluhu,

f)

sa zaväzuje zaobchádzať s VOZIDLAMI s náležitou starostlivosťou, chrániť ich
pred poškodením a udržiavať ich v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé
opotrebenie,

g)

sa zaväzuje informovať OBJEDNÁVATEĽA o poruche VOZIDIEL a/alebo o škode
na VOZIDLÁCH, a to najneskôr v nasledujúci pracovný deň potom, ako sa o tejto
skutočnosti dozvie.

2.6

Na základe dohody ZMLUVNÝCH STRÁN POSKYTOVATEĽ zodpovedá na škodu na VOZIDLÁCH,
ktorá vznikne jeho zavinením.

2.7

POSKYTOVATEĽ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú
k poskytovaniu SLUŽIEB potrebné a že služby bude vykonávať s odbornou starostlivosťou
na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a v súlade zo všeobecne záväznými právnymi
predpismi a technickými normami.

3.

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

3.1

Miesto poskytovania služieb. Miestom poskytovania služieb sú územia obcí podľa
harmonogramu predloženého objednávateľom. Zoznam obcí tvorí prílohu tejto zmluvy.

3.2

Čas poskytovania služieb. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať SLUŽBY v pracovných dňoch
v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod a v periodicite podľa ZMLUVNÝMI STRANAMI schváleného
harmonogramu.

3.3

POSKYTOVATEĽ sa zaväzuje ihneď v daný deň oznamovať OBJEDNÁVATEĽOVI vznik
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje poskytovanie SLUŽIEB (najmä, avšak nielen,
porucha VOZIDLA) s dôsledkom možného omeškania POSKYTOVATEĽA so splnením záväzku
poskytovať SLUŽBY v lehotách podľa odseku 3.2 tohto článku. Súčasťou oznámenia podľa
prvej vety tohto odseku bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky poskytovania
služieb, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.

4.

ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1

Na základe dohody ZMLUVNÝCH STRÁN je odplata POSKYTOVATEĽA za poskytovanie SLUŽIEB
vo výške 5 498,00 € mesačne, slovom päťtisícštyristodeväťdesiatosem eur.

4.2

Na základe dohody ZMLUVNÝCH STRÁN odplata podľa odseku 4.1 článku môžu byť upravená
počnúc dňom 1. január 2019 raz ročne jednostranným právnym úkonom (písomným
oznámením) POSKYTOVATEĽA:
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a) z titulu inflácie v Slovenskej republike vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej
republiky, a to o sumu súčinu miery inflácie v Slovenskej republike za bežný kalendárny
rok a výšky odplaty,
b) z titulu nárastu výšky minimálnej mzdy vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych
predpisov vo vzťahu k tým zložkám odplaty podľa odseku 4.1 tohto článku, do ktorých
kalkulácie vstupuje výška minimálne mzdy, a to o sumu zodpovedajúcu percentuálneho
medziročného nárastu minimálnej mzdy,
OBJEDNÁVATEĽ je povinný platiť takto upravenú odplatu od kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení oznámenia podľa prvej vety.
4.3

Odplata podľa odseku 4.1 tohto článku je uvedená bez dane z pridanej hodnoty, ktorá bude
pripočítaná k odplate vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných
v čase vzniku daňovej povinnosti.

4.4

V odplate podľa odseku 4.1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady POSKYTOVATEĽA
spojené s poskytovaním SLUŽIEB podľa tejto zmluvy, najmä náklady podľa článku 2 ods. 2.4
tejto zmluvy.

4.5

Na základe dohody ZMLUVNÝCH STRÁN sa odplata platí mesačne, po uplynutí príslušného
kalendárneho mesiaca na základe faktúry POSKYTOVATEĽA, ktorá je splatná bezhotovostne
spôsobom uvedeným vo faktúre a v lehote do dvadsaťjeden (21) dní od doručenia
jednotlivej faktúry POSKYTOVATEĽA OBJEDNÁVATEĽOVI. Jednotlivé faktúry musia obsahovať
všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.6

Dňom zaplatenia akejkoľvek platby v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň
pripísania príslušnej sumy v prospech bankového účtu oprávnenej ZMLUVNEJ STRANY.

4.7

Pre prípad omeškania OBJEDNÁVATEĽA s platením ceny si ZMLUVNÉ STRANY dohodli
platenie úrokov z omeškania vo výške 0,02% zo sumy, s ktorou je OBJEDNÁVTEĽ v omeškaní,
za každý deň z omeškania.

5.

TRVANIE ZMLUVY

5.1

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú dva (2) roky počnúc dňom 1. január 2018. Pokiaľ
ktorákoľvek zo ZMLUVNÝCH STRÁN najneskôr do šesť (6) mesiacov pred uplynutím doby
trvania zmluvy písomne oznámi druhej ZMLUVNEJ STRANE, že nemá záujem na ďalšom trvaní
zmluvy, zmluva zanikne uplynutím posledného dňa doby trvania zmluvy, inak sa doba trvania
zmluvy predlžuje vždy o jeden (1) rok.

5.2

Pred uplynutím doby trvania zmluva zanikne:

5.3

a)

dohodou ZMLUVNÝCH STRÁN,

b)

odstúpením od zmluvy v prípadoch stanovených touto zmluvou alebo zákonom.

OBJEDNÁVATEĽ je
POSKYTOVATEĽ:
a)

5.4

oprávnený

odstúpiť

od

zmluvy

predovšetkým

v prípade,

ak

je viac ako sedem (7) po sebe nasledujúcich dní v omeškaní s poskytovaním SLUŽIEB,
a s poskytovaním SLUŽIEB nezačne ani napriek písomnej výzve OBJEDNÁVATEĽA.

POSKYTOVATEĽ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak OBJEDNÁVATEĽ:
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a)

je v omeškaní s úhradou aspoň dvoch faktúr o viac ako 30 dní po lehote splatnosti.

6.

MLČANLIVOSŤ

6.1

ZMLUVNÉ STRANY sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich
s činnosťou druhej ZMLUVNEJ STRANY a týkajúcich sa plnenia predmetu zmluvy, ktoré druhá
ZMLUVNÁ STRANA získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy
alebo v jej súvislosti. Tieto informácie, alebo akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a
súvisiace s činnosťou dotknutej ZMLUVNEJ STRANY, sú predmetom obchodného tajomstva
dotknutej ZMLUVNEJ STRANY, alebo ich dotknutá ZMLUVNÁ STRANA týmto označuje ako
dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „DÔVERNÉ
INFORMÁCIE“).

7.

DORUČOVANIE

7.1

Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „OZNÁMENIA“)
budú medzi ZMLUVNÝMI STRANAMI zabezpečované listami doručenými poštou, osobne
alebo e-mailom, pokiaľ v tejto zmluve nie je pre určitú formu komunikácie vyhradený len
určitý spôsob doručovania. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené
dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa
podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom alebo doručované
osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 16.00 hod., považuje sa za doručené
v momente prenosu resp. doručenia oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

7.2

ZMLUVNÉ STRANY sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov,
ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny
týkajúce sa tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska
alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek ZMLUVNEJ STRANY. Ak niektorá ZMLUVNÁ
STRANA nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek
oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

8.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

8.1

POSKYTOVATEĽ eviduje voči OBJEDNÁVATEĽOVI záväzok v celkovej výške 60300,-€, z titulu
odplaty za SLUŽBY poskytované v priebehu roka 2016 (objednávka zo dňa 31. decembra
2015) a v priebehu roka 2017 (objednávka zo dňa 2. januára 2017, č. 2017/2).

8.2

OBJEDNÁVATEĽ podpisom tejto zmluvy uznáva záväzok, čo do dôvodu a výšky a zaväzuje sa
ho zaplatiť v dvoch (2) nerovnomerných splátkach, prvú splátku do 31. decembra 2017
a druhú splátku do 10. januára 2018, bezhotovostným prevodom na bankový účet
POSKYTOVATEĽA .

8.3

Na základe dohody ZMLUVNÝCH STRÁN POSKYTOVATEĽ týmto, pod podmienkou riadneho
zaplatenia záväzku v lehotách podľa odseku 8.2 tohto článku, odpúšťa OBJEDNÁVATEĽOVI
záväzok z titulu úrokov z omeškania s platením odplaty podľa odseku 8.1 tohto článku, ktorý
je ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy vo výške 7 005,17 €.

Strana 5 z 7

9.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1

Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám.
Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov
týkajúcich sa tejto zmluvy.

9.2

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

9.3

Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť dohodou ZMLUVNÝCH STRÁN iba v písomnej forme.

9.4

Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.

9.5

Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi ZMLUVNÝMI STRANAMI týkajúcu sa predmetnej
záležitosti a žiadna zo ZMLUVNÝCH STRÁN sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve
neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.

9.6

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) pre každú ZMLUVNÚ
STRANU.

9.7

Prílohou č. 1 tejto zmluvy je Zoznam obcí, ktoré sú členmi Združenia obcí EKOTORYSA.

9.8

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma ZMLUVNÝMI STRANAMI.

9.9

ZMLUVNÉ STRANY vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť
nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a
vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Haniske dňa

V Košiciach dňa

Za OBJEDNÁVATEĽA:

Za POSKYTOVATEĽA:

Ing. Ján Lenko
predseda združenia

Ing. Marián Christenko
konateľ

Martin Šmigura
konateľ
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Príloha č.1 k Zmluve o spolupráci
Zoznam obcí, ktoré sú členmi Združenia obcí EKOTORYSA

P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Názov obce
Abranovce
Brestov
Bretejovce
Demjata
Drienov
Drienovská Nová Ves
Dulová Ves
Fintice
Geraltov
Haniska
Kendice
Kokošovce
Lada
Lemešany
Ličartovce
Malý Slivník
Mošurov
Petrovany
Ruská Nová Ves
Šarišské Bohdanovce
Teriakovce
Terňa
Trnkov
Tulčík
Varhaňovce
Vyšná Šebastová
Záborské
Záhradné
Zlatá Baňa
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