Zmluva o poskytovaní služieb č. 2021/13-01
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník (ďalej aj „zmluva“)
I.

Zmluvné strany

Dodávateľ:
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
Štatutárny orgán: Mgr. Martin Bucko, konateľ
IČO: 44 818 378
DIČ: 2022854053
IČ DPH: SK 2022854053
Bankové spojenie: VÚB Topoľčany
Číslo účtu: SK49 0200 0000 0026 2309 2756
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka číslo 24871/N
Objednávateľ:
NEHLSEN-EKO, spol. s r.o.
Sídlo: Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Marko, konateľ
IČO: 36546194
DIČ: 2020138406
IČ DPH:
Číslo účtu: SK04 0200 0000 0015 8265 2651
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka číslo 13091/N
II.

Úvodné ustanovenia

1.Dodávateľ na základe Zmluvy o prevádzkovaní kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov
uzatvorenej s mestom Topoľčany prevádzkuje kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov /ďalej
len "BRO"/ na Ul. P. O. Hviezdoslava v Topoľčanoch. Vlastníkom kompostárne je mesto Topoľčany.
2.Dodávateľ vyhlasuje, že disponuje povoleniami potrebnými k odbornému prevádzkovaniu
kompostárne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
III.

Predmet zmluvy

1.Predmetom tejto zmluvy je odber a spracovanie BRO dodávateľom od objednávateľa, a to odpadu,
ktorý nepochádza od mesta Topoľčany. Odber, skladovanie a zhodnocovanie BRO dodávateľom
podľa druhu 20 02 01, t. j. BRO, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a v súlade s ustanoveniami všeobecne
záväzných predpisov.
2. BRO musí spĺňať kritériá čistoty vstupu, t. j. /je možné ho spracovať kompostovaním/, čo bude
preverované dodávateľom pri jeho preberaní.
V prípade znečistenia BRO na úrovni viac ako 20 %, je dodávateľ oprávnený takýto BRO neprijať na
kompostáreň. Objednávateľ nemá nárok na akýkoľvek kompost alebo iné výstupy vzniknuté pri
spracovaní BRO.
3. Dodávateľ zabezpečí v mieste vykládky identifikáciu, odváženie a následné zhodnocovanie
množstva dovezeného odpadu. Dovoz odpadu k dodávateľovi zabezpečí objednávateľ vlastnými
prostriedkami.
4. Pri prevzatí BRO sa dodávateľ zaväzuje vydať vodičovi vozidla objednávateľa vážny lístok s údajmi
z váženia BRO, a to bezodkladne po jeho odvážení.
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IV.

Cena služby a spôsob jej úhrady

1.Zmluvné strany sa dohodli na cene za dodávateľom poskytované služby v zmysle tejto zmluvy vo
výške 23,725 €/1 tona biologicky rozložiteľného odpadu. Uvedená cena je bez DPH. Cenu služby je
dodávateľ oprávnený aktualizovať jedenkrát ročne vždy k 31.1. príslušného kalendárneho roka
v súlade s čl. 15.1.1. Koncesnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Topoľčany a objednávateľom.
2.Povinnou prílohou faktúry bude vážny lístok o odobranom množstve odpadu alebo potvrdenie o
deklarovanej hmotnosti odobraného odpadu.
3.Platba sa bude realizovať na základe vystavenej faktúry s dobou splatnosti 30 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi.

V.

Doba trvania a zánik zmluvného vzťahu

1.Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a túto zmluvu je možné ukončiť:
a/písomnou dohodou zmluvných strán,
b/výpoveďou zmluvnou stranou, s dohodnutou výpovednou lehotou 3 mesiace,
c/odstúpením od zmluvy v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia s tým, že dodávateľ a objednávateľ plnili v zmysle tejto
zmluvy už v období od 01. 11. 2020 do dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (ďalej len
„prechodné obdobie“). Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že počas prechodného obdobia riadne
a včas plnili svoje zmluvné povinnosti a vzájomne si vysporiadali všetky svoje záväzky z toho
vyplývajúce.
VI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých obe zmluvné strany obdržia po 2
vyhotovenia.
2. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle dodávateľa.
3. Ostatné vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, vážne, bez
nátlaku a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Topoľčanoch, dňa 30.4.2021

V Topoľčanoch, dňa 30.4.2021

NEHLSEN-EKO, spol. s r.o.
Ing. Juraj Marko - konateľ

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Mgr. Martin Bucko - konateľ
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