ZMLUVA O PRENÁJME NÁDOB A VÝVOZE TRIEDENÉHO ODPADU č. 190196
Uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov

1.) Identifikačné údaje zhotoviteľa
Názov zhotoviteľa

Nitrianske komunálne služby, s.r.o.

Adresa sídla

Nábrežie mládeže 87, 949 01 NITRA

Zastúpená

Ing. Ladislav Peniaško, prokurista

Oprávnený jednať vo veciach
zmluvných /meno, email, mobil/

Inq. Viola Slišková, sliskova.v@nks.sk, 0902 999 575
Inq. Peter Polin, polin.p@nks.sk, 0902 999 576

Oprávnený jednať vo veciach
prevádzkových /meno, email, mobil/
IČO

Inq. Marek Korec, 0902 999 544, korec.m@nks.sk

DIČ/ IČO DPH

2020409391/ SK2020409391

Obchodný register, zapísaný

OS Nitra, odd.: Sro, vložka č. 678/N
Číslo účtu: 107717812/1111
IBAN:
SK5511110000001077178012
BIC/SWIFT: UNCRSKBX

Bankové spojenie: UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia a.s.

31 436 200

2.) Identifikačné údaje objednávateľa
Názov objednávateľa:
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Adresa sídla:
7. pešieho pluku 1, 949 01 Nitra
Zastúpená:
Oprávnený jednať vo veciach
zmluvných /meno, email, mobil/
Oprávnený jednať vo veciach
prevádzkových /meno, email, mobil/

MG,. Dfy/A

IČO: 36103004

DIČ : 2021467976

Obchodný register, zapísaný

Zriaďovacia listina vydaná NSK

IČO DPH: 2021467976

3 .) Predmet zmluvy a ceny
Predmetom zmluvy je prenájom 11001 nádoby na triedený zber /ďalej triedený zber/ a požiadavka na vývoz
triedeného odpadu objednávateľom. Záväzkom zhotoviteľa je poskytnúť prenájom nádob a vývoz triedeného
odpadu, zároveň záväzok zabezpečiť nakladanie s odpadom v súlade so zákonom 79/2015 Z.z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov.
Z tabuľky odseku 3.) vyberte katalógové číslo odpadu a názov odpadu a z tab. odseku 4.) interval vývozu a zapíšte

do tabuľky odseku 5.)

Názov triedeného
odpadu/katalógové číslo
odpadu
Obaly z papiera a lepenky
150101
Obaly z plastov
150102
Obaly zo skla
150107

Názov triedeného
odpadu/katalógové číslo
odpadu
Papier a lepenka
200201
Plasty
200139
Sklo
200102

Cena za jeden vývoz 1100 I nádoby vrátane
prenájmu nádoby bez DPH
8,00 eur

11,00 eur
11,00 eur

4.) Interval vývozu
Interval vývozu
(počet vývozov / počet dní,
v závislosti od existujúcej zvozovej trasy)

1x14

1x7

1x30
/platí len pre sklo/

2x7

5.) Požiadavky objednávateľa
Adresa, stanovište nádoby

(JL 7

h UľW

Názov
triedeného
odpadu

Katalógové
číslo odpadu

Počet ks
nádob

Interval
vývozu

Poznámka

AA 7

)6. Práva a povinnosti zhotoviteľa ___________________________________________________________
a) Ak zhotoviteľ počas vývozu zistí prekročenie limitného obsahu nečistôt v zbernej nádobe /nad 50 %/,
resp. vloženie odpadu, ktorý nie je predmetom zmluvy, nádoba na triedený zber bude označená nálepkou
„Znečistený obsah nádoby“. Odpad bude vyvezený v náhradnom termíne pod kat. číslom 150106 Zmiešané
obaly. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať znemožnený vývoz v zmluvnej cene a opakovaný vývoz v sume 15,00
eur bez DPH.
b) Zhotoviteľ je povinný definovať predmet zmluvy.
Predmet zmluvy
1.1 Triedený odpad - recyklovateľné odpady - papier
Vkladať:
Obalový papier - kartón, lepenka,
Neobalový papier - noviny, časopisy, knihy, zošity, reklamné letáky, obálky, zakladače
Kancelársky papier
Pred vložením do nádoby je potrebné odstrániť tvrdú väzbu z kníh, plastové a kovové časti zo zakladačov
a obalov, plastové obaly používané pri balení /napr. časopisov, letákov/. Nie je potrebné odstraňovať kovové
sponky z papiera
Nevkladať : mokrý, mastný, znečistený papier, tvrdé väzby kníh, šanony, hygienické utierky a vreckovky,
alobal, umelohmotné obaly, viacvrstvové obaly, voskový a térový papier, rolky od toaletného papiera
1.2 Triedený odpad - recyklovateľné odpady - plasty
Vkladať:
PET fľaše z minerálny vôd a nealkoholických nápojov, hliníkové obaly od nápojov, vypláchnuté Tetra pak obaly,
obaly od čistiacich prostriedkov, fólia, čisté plastové obaly napr. z destilovanej vody, kvapaliny do ostrekovačov
Pred vložením do nádoby obaly stlačte.
Nevkladať : viazacie pásky, znečistené plasty, obedové krabičky, nádoby od nebezpečných látok
a koncentrátov, nádoby od olejov /aj jedlých/, linoleum, guma, molitan, penová fólia, stavebný materiál z plastu,
viacvrstvové plastové výrobky, nárazníky z vozidiel, iné nadrozmerné plasty.

)7. Práva a povinnosti objednávateľa_________________________________________________________ _
a) Objedná vateľ je oprávnený odpadové nádoby na TZ užívať primerane ich povahe a určeniu. Za
opotrebovanie odpadových nádob na TZ spôsobené riadnym užívaním objednávateľ nezodpovedá.
b) Objedná vateľ je povinný odpadové nádoby na TZ chrániť pred poškodením alebo odcudzením. Pri strate,
odcudzení alebo zničení nádoby na odpad je objednávateľ povinný prenajatú nádobu zhotoviteľovi
nahradiť.
c) Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu vývozu odpadu do 24 hodín, v opačnom prípade reklamácia
nebude akceptovaná.
d) V deň vývozu je objednávateľ povinný zabezpečiť prístup na stanovištia nádob na odpad.

8. Obchodné podmienky__________________________________________________________________
a) Fakturácia za služby sa realizuje po ukončení kalendárneho štvrťroku.
b) Splatnosť faktúry je 14 dní od vystavenia faktúry.
c) V prípade oneskorenej platby je zhotoviteľ oprávnený fakturovať penále vo výške 0,05% z fakturovanej
čiastky za každý deň omeškania.
d) Prípadnú zmenu ceny oznámi zhotoviteľ objednávateľovi zaslaním nového cenníka min. 45 kalendárnych
dní pred zmenou ceny.
e) V cene vývozu je zahrnutá cena za prenájom odpadovej nádoby na TZ.
f) Pristavenie nádob sa uskutoční do 5 pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy oboma zmluvnými
stranami.

)9. Záverečné ustanovenia___________________________________________________________________
a) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť od 1.3.2019.
b) Všetky zmeny a doplnky k zmluve o prenájme budú uskutočnené formou písomných
dodatkov,
potvrdených
oboma zmluvnými stranami, okrem zmeny ceny.
c) Ostatné zmluvné vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami platného
Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka
d) Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá po jednom.
e) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
f) Výpovedná lehota zmluvy je jeden mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvu môžu zmluvné
strany ukončiť aj vzájomnou dohodu

Dátum:

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Ing. Ladislav Peniaško
prokurista

nitrianske komunálne služby, s.r.t
Nábrežie mládeže 87, 949 01 N.ira
100:31436200 IČ DPH: SK2020409391
OROS Nitra, Odd: Sro, V.úzkj 67

Staré divadlo
Karola Spisaka
v Nitre
txSbhopm 949 01Nitra
fcÚta •47’37652 4091
iCO 56103004. OIČ: 202’467976
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