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Príloha č. 3 Zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky Poskytovatel'a

1. Financovanie systému združeného nakladania s vyhradenými prúdmi odpadov v obciach zabezpečuje
Organizácia zodpovednosti výrobcov (d'alej len OZV). OZV v pravidelných intervaloch vypočíta podla
štandardov zberu potrebu nádob na jednotlivé vyhradené prúdy odpadov a určí frekvenciu zberu.

2. V prípade, že elektroodpad bude neúplný a objednávateť má záujem zneškodniť takýto ,,neúplný"
elektroodpad = objemný odpad, kat.č. odpadu 20 P3 07, poskytovatel' oprávnený fakturovať
objednávatelbvi za takýto odpad poplatok za manipuláciu pri dotriedbvaní, odvoz vytriedeného
objemného odpadu z neúplného elektro odpadu na skládku odpadu a uloženie objemného odpadu na

skládke odpadov. Jednotlivé sadzby sú uvedené v prílohe č.2 tejto zmluvy.

3. Cena za služby, ktorú má objednávateí uhradiť bude vystavená poskytovatelbm vo forme faktúr.
Splatnosť jednotlivých faktúr je stanovená na štrnásť dní odo dňa jej vystavenia.

4. Ceny za služby v zmysle tejto zmluvy v sebe zahřňajú odplatu za zber, prepravu, zhodnotenie a

zneškodnenie komunálnych odpadov, ktoré nie sú financované OZV.

5, V prípade, ak je objednávateí v omeškaní so zaplatením faktúry, alebo jej časti je objednávatel' povinný
zaplatiť poskytovateíovi okrem úrokov z omeškania aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celej dlžnej
sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti predmetnej faktúry.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovatel' je oprávnený započítať akéko[vek svoje splatné alebo
nesplatné pohl'adávky voči objednávateíovi proti splatným i nesplatným pohl'adávkam objednávatel'a
a to bez ohl'adu na skutočnosť, či vznikli podía tejto zmluvy alebo na základe iného právneho úkonu
alebo právnej skutočnosti bez d'alšieho súhlasu objednávateía.

7. Objednávateť podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, že poskytovatel' je oprávnený postúpiť akýkolVek
závázok - peňažný dlh objednávatel'a voči poskytovateíovi vzniknutý z akéhokolvek ich vzájomného
právneho vzťahu na akúkolVek tretiu osobu bez d'alšieho súhlasu objednávate[a.

8. Poskytovateíje oprávnený ročne navýšiť ceny za poskytované služby o výšku percentuálneho navýšenia
minimálnej mzdy stanovenej nariadením vlády Slovenskej Republiky. Objednávatel je povinný pristúpiť
na zmenu ceny aj v priebehu roka, v prípade ak dójde k preukázatel'ným zmenám, ktoré majú vplyv na
výšku ceny za poskytované služby. K jednotlivým cenám sa pripočítava DPH podl'a platných predpisov,

9. Ku cene za zneškodnenie odpadov sa bude samostatne účtovať zákonný poplatok vyplývajúci zo Zákona
č.32912018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu a Nariadenia vlády SR č.330/2018 o výške sadzieb
poplatkov za uloženie.

10. Poskytovateí zodpovedá za vady plnenia, ktoré boli riadne a včas preukázané, t. j, do piatich
pracovných dní od vzniku vady plnenia, a to v obvyklom rozsahu.
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