
Zmluva na zber, odvoz a zneškodnenie

odpadu 3§ sanácie nezákonne umiestneného

odpadu v katastri obce Revúcka Lehota
tlratvorený podl'a § 269 ods, 2 Obchgdného rékgnnika a

v súlade so rákonorrr ř, 79/2015 Z,z,p odpadoch

l.

Zmluvné strany

ůbiednávatel'l ObecRevúckaLehota
§idlo: Revúcka Lehota 80,049 18 Lubenik

V lasttipení: MVDr. Ján §e§evička- staro*ta obce

tťo::ralts
DtČ:20ž0744s25
Bankove spolenie; VÚg, a.s,

Číslo ůčtu : 267275§2/0?0s

IBAN:SKOZ 0?00 0000 0ůů§ 2672 758ž

Kontakt; 09ů7/873 68]-, 058/4E§ 1048

ld'alej len ako,,obiednávate|"'/

Po§kyto\rater: Brantner§erners,r.o
§icjlo: Košickd cesta 344, 979 0], Rimavská Sobota

tčo: ge 021211
lč npn:5rlo200745§1
v aastúpení; lng. Tibor Papp - konateí spoločnosti

tng. Vladimír Habala - konateť spoločnosti

Pav*l Tórlcoly - prokurista spoločnosti

Bankovd spojenie: Tatra banka, a.s.

číslo ůčtu: J6ž5 170B26/1100

lB.{íil: §K67 :.],00 0ů00 0s26 2517 08ž6

zapísaný: Obchodný r*gister O§ Banské Bystrica

Odr},: Srcl", Vložka číslo:4§3215

/ďa{ej len .,poskytovateť'y'

Ilť)sq_ůRl] l ,9,20l-|



1.

fi. tt. j;

tJvodná ustanovenia

Foskytovatel je slovenskou právnickou osobou, zapísanou v obchodnom registri
Okresného srldu Banská Bystrica, Odd.: Sro., ťožka číslo: 45§t/§, ktorá V súlade
s predmetom zapísaným v obchodnom registri, vykonáva pndnikateíekú činnosť v qblasti

nakladania s odpadmi.

Objednávatelom je slovenská právnická ogoba * obec, ktorá. vsú}ade správnymi
predpismi dotrliada nad knmplexným odpaďonim hospodárstvorn s odpadom
vyprodukovaným na jej území. b

Zmluvnó §trany uratvárajú túto rnrluvu s cieťom rabezpečiť predmet rmluvy pre

objednávatel'a na rrnluvnom základe a tCI nlkon lberu, prepravy, zhodnocovania
a rneškodňovania odpaďu eo sanácie nelegálnej skládky odpadu.

4. Poskytovat*| deklaruje, íe bude vykonávať svoje práva a povinnosti spÓsobom a za

podmienok vypllfoajúcich rnu z u§tanovení tejto rmluvy a rákona Č, 79l2a§ Z.z,

o odpadoch.
l ll.

Predmet lmluvy a rociálny a§p*kt

].1 Na rtklade verejného gbstartvania ná , Zber, odvot a rnaškodnEnie odpadu ro sanácie nelegálnej

skládky" v súlade so lákonom č" 343l?015 Z,z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých lákonov, spolořnorť Brantner Gerner s,r.o, akg úspe§ný uchádzač bude pre obec Revúcka

Lehota realieovať predmet emluvy.

2/ Zhotoviteř sa ravárujg, ře v pripad*, ak ako ďodávateť predrnatnej zákaaky bude potrebrrvať

narišiť svoje kapaci* pre realitáciu predmetn*j zákazk1, v takomto prípade tamestná na realizáciu

predrnetnej aktivity osoby dlhodobo neramestnané, členov MRH v mieste realieócie predrnetne.1

rákaaky

ů, tv.

Cena ra slulby

1, Ceny aa služby a ich výškn za jednotlivé služby tvoriace predmet tejto zmlurry boli uvedené v

aktuá|n*i cenovej ponuke na sanáciu nnlegdlnej sk|ádky, Cena la poskytnutie sluŽby predstavuje

1S 459,33 bs: §PH a 32 151,?0,- §UR s DPH.

?, Cena ra služby v rmyslt tejto u mluvy v se be rahťňa odplatu la lber, prepravu a rne§kodňovanie
odpadov ro sanácie nele8álnej skládky"

3. Cena ra *}užby, ktorú má objednávat*í uhradiť bude vystavenr* poskytovateťom vo forme ťaktúry.

§platnosť ftktúry j* stanovená na štrnásť dni ndo dňa jej vystavenia,

4. Vprípade, ak je objednávateť vorneškaní so aaplatenim faktúry, alebo jej časti je objodnávatef
pnvinný raplatiť p§§kytfivateťovi okrem úrokov r omeškania aj rmluvnú pokutu vo výŠke 0.05 % a

celej dlřnej surny z a kařdý deň ome§kania odo dňa splatncsti predmetnejfuktúry.

5" Zmluvné *trany sa dohtrdli, ře posk$ovatef j* oprávnen,f eapočitať akékoťvck svcie splatné alebo

nesplatné pohíadávkv voči objednávateťovi prcti splatným inesplatným pohl'adávkam

objednávate[a a to bee ohřadu na skutočnosť. či vanikll podťa tejto rmluvy alebo na základe iného

právneho ůknnu alebo právnej skuto*nosti bez ďalši*ho sťlhlaru objeelnávateťa.

6. §bjadnávatel podpisorn tejtc zmluvy sr}hlasí s §im, že poskytovateť je oprávnený postúpiť

akýkoťvek rávdzok * peňainý dlh objcdnávatefa voči poskytovatelovi vrniknuťý z akéholtolvek ich

vzájomného právnehc wťahu na akúkoťvek tretiu osobu bez ďal§i*hp súhlasu objedrrávatel'a^
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7.

čt. v,
Tcrmín realirácie diela

i,itikyttlratt:i slr-3ii,i lrutlt: r*alíriluilť prednrnt zrnluvy ai prr s*hválerrí Zmluvy o ptrskvtnuti l,1FP drr

É t;trir;163y po ttildl::ttu,.irrgtI u(lnIlo:;tI ztrl!uvý,

t

čt. x"

láverečné u§tBnoveni6

Trito lmlrrvtl je rnoinó rneniť alebo dopÍRať |en pisornnými dodatkami, podpisanými
clbomi zmfuvnými stranami,

Ak nastanú u niektorej zo rmlr.lvných strán okolnosti brániace riadnemu plneniu tejto
rmluvy, ie povinrrá to bel zbytočného odkfadu oznárniť druhej §tr§ne,

Tátn :nrluva _ie vyprac*vaná v dvoch rovnopisoch, pričofi každá zo rnrluvných strÉn

obdrži po jedr.onr vyhotoveni.

Táto imluva s: riadi právnou úpravou lákona č, 513/1991Zb. Obqhodný zákonnik vrrreni
neskirršich predpisov a ilstanov€nia § §1 ods. 8 aákona č. 79/20]"5 Z. r. o cdpadoch
a o lmťne a doplneni n iektorÝfh zákonov, {d'alej lerr ,,zákon o odpadoch}

Zlnlrrvné ttíaíly p{,i preříiani pr,ehlarrtjti, ře srihlacia t iei nbnhom. že ernluva hrrla rpísaná
určite, arorurtriteíne, n* ráklade ich skutočnei a slobodnej vó|e a bel nátlaku, na dókar
čohn,ju v}altn oručne pocl pisujú,

Tato rnrluva nadobůda pl*tnosť dňomjei podpisu rmluvnýrni stranami g učinnosť dňom
nadobudnutia účinnosti Zmluyy o poskytnuti NFF.

V prípade, ak je niektoťé r}§tánovenie :mluvy naplatné, alcbo sa a akéhokol'vek dóvodu
stáne neplátné, neůčinné a|ebo nevynútiteťná {obroletné}, nenná a ani nebuda tg mať ra

následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútitelnosť o§tatnýčh u§tánóvení zmluvy.

Ztnluvnó strany tú povinné v dobr*j vie re, re§pektujúc liisady poctivého obchodného
*tVku a dgbrÝch mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinná alebo nevynútitelné
ultan$veni§ pís<lrnrre nahrad*nÉ inýrn ustanovením, ktorÉlro vecný obsah bilde zhodný
aletro čo rrrožn* n,irjviac podobný u§tatloveni{.l, ktoré je nahradrované, pričom účel

a rrnysel erxluvy musí byť rathovaný, Do doby, pokiať takáto dohoda nebude ur*tvorená,
rovnako v prípacle, ak k nej v§bec nerlójde, použijú §a ná nahradenie rreplatnÉho,

neúčinnÉho alebo nevynútite[neho ustanovenia iné ustanovenia zrnluvy, a ak také

ustanovenia nie su, potonl sa použijú usttsnov€nia slovenských právnyth predpisov

a inititúťav, ktorÉ ,ú upraven* s|oven*ynr právnynr poríadkom, priČom sa pouiiiú také
u §ta novťnia, ktoré radpovedajů kritériárn predchádzaj úcej vety.

Datum, oo" .,::'ú: ,ř"?,{ylal .ť€,,"ť"?,*lrlr

l.t],,{u_{;l{ ] l,(l":i} ] ;



^__t--urta.l.

Brantncr Se mer s.r,o.
ln8. líladimit Habala - konateI sppločrrolti

Brantner Gelňer s.r.o.l
Pavel Tórkólý - prokurista spoločnosti

l

_ L].,rcrRtner
tjrantner Gemer s.r.o.

K§§ická c§$tč 3*t
. 979 0í Rirnavská §obota

lco;36 0?1 zlt. tÓ 0px; §K2020074§§1
't

obecfieÝúcka Lehota "",. .
n*vnr,/.lán Šeševička , starosťá,

l,:,()il9-(iR : l,i.30l ?


