Zmluva o dielo č TKO 5 /2017
uzatvorená v zmysle § 536 ÷ 565 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnení na zhotovenie diela.

Účastníci zmluvy
Dodávateľ:
so sídlom
zastúpený
IČO
bank. spojenie
č. účtu
osoby oprávnené konať
vo veciach technických
Spoločnosť je zapísaná v
(ďalej dodávateľ)

:
:
:
:
:

Mestský podnik Spišská Belá, spol. s r.o.
Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
Bc. Peter Novajovský, konateľ spoločnosti
36 489 042
VÚB, a.s., Poprad
1778417354/0200

:
:

Ing. Miroslav Petrek
Okresný súd Prešov, oddiel : Sro, vložka č. 14479/P

Odberateľ
so sídlom

:
:

zastúpený

:

Obec Ždiar
Ždiar 202
059 55 Ždiar
Ing. Pavol Bekeš - starosta

osoby oprávnené konať
vo veciach technických
IČO
DIČ
bank. spojenie
č. účtu
Spoločnosť je zapísaná v
(ďalej odberateľ)

:
:
:
:
:
:

Ing. Pavol Bekeš
00326780
VÚB Banka
27127562/0200

I.
Predmet zmluvy
a) Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela pozostávajúceho zo :
Uloženie tuhého komunálneho odpadu na skládke TKO v spišskej Belej
b) Dodávateľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela.
Úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti dodávateľa. Dodávateľ prehlasuje,
že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
c) Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať
odberateľovi. Dodávateľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným
technickým normám a predpisom.
II.
Termín plnenia
a) Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať odberateľovi dielo v rozsahu podľa čl. I tejto
zmluvy na dobu dvoch rokov so začiatkom 1.1.2017

b) Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi dohodnutú cenu predmetu Zmluvy na základe ním
vystavenej faktúry v lehote jej splatnosti.

III.
Cena
a) Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovená v zmysle platného cenníku spoločnosti
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
b) Cenová kalkulácia (príloha č1) je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
c) IV.
d) Platobné podmienky
a) Dodávateľ bude fakturovať za vykonanú prácu na základe vážneho lístka
b) Splatnosť faktúr je 15 dní od ich doručenia objednávateľovi. Ak faktúra nebude spĺňať
náležitosti daňového dokladu, alebo nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, má odberateľ
právo ju vrátiť do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Nový termín splatnosti
faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
V.
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvných strán
1) Povinnosti a spolupôsobenie odberateľa
a) Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi dohodnutú cenu predmetu Zmluvy na základe ním
vystavenej faktúry v lehote jej splatnosti.
2) Povinnosti dodávateľa
a) Dodávateľ sa zaväzuje ukladať tuhý komunálny odpad prevzatý podľa ustanovení tejto zmluvy
s uvedenou garanciou cien

VI.
Zmluvné sankcie
Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou
faktúr a to vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.
VII.
Osobitné ustanovenia
a) Dodávky podľa tejto zmluvy sa vykonávajú iba v pracovné dni resp. v dobe prevádzkových
hodín skládky TKO.

IX.
Záverečné ustanovenia
a) Táto zmluva sa uzatvára na dobu dvoch rokov a možno ju vypovedať písomnou formou v
štvormesačnej výpovednej lehote.
b) Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých 1 vyhotovenie obdrží dodávateľ a 1
odberateľ.
c) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
d) Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka.
e) Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov
podpísaných zodpovednými zástupcami zmluvných strán.

f) Súčasťou zmluvy sú jej nasledujúce prílohy :
g) príloha č. 1 - Základný cenník uloženie odpadu na skládku

V Spišskej Belej, dňa ..31.12.2016

Signet
........................................................
odberateľ

V Spišskej Belej, dňa...31.12.2016

signet
............................................................
dodávateľ

Príloha č.1
Cenová kalkulácia na zneškodnenie TKO platná od 1.1.2016

1.
2.

Uskladnenie 1 tony TKO
Poplatok mestu Sp. Belá za 1 t TKO

19,00 Eur
4,98 Eur

K položke 1, bude účtovaná DPH podľa platnej legislatívy, položka 2 je oslobodená od DPH.

V Spišskej Belej, dňa ..28.12.2016

Signet
..............................................................
odberateľ

V Spišskej Belej, dňa...28.12.2016

signet
............................................................
dodávateľ

