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uzavretá podľa § 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov
medzi:

1. Objednávatel'
Obchodný názov Btredná odborná škola technlcká

Sídlo Okružná 693, 022 01 Čadca
Zapísaný v živnostenskom registri OÚ Čadca, Číslo ŽR: 502 -'8728

Štatutárny orgán Ing. František Kajánek - konateľ spoločnosti
ICO 00891452
OIC 2020551742

IC pre DPH nieje platca DPH
Bankové spojenie Prima banka, a. s.

Číslo účtu
Kontaktná osoba

Telefón
Fax

e-mail

Ing, Ján Matják
041 14327642
041 I 432 7650
jan ;marjak@sostca.sk

2. Poskytovatel'
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
Bratislavská 1~, 90051 Zohor
.A,S.A SLOVENSKO spol $ r:o.,odšlepný závod Žilina
Nastanicu561;010 09ŽHina . .

Zapísaný v obchodnom registri OS Br:atislava I,Oddiel:SrO,Vložkačíslo: 13406/B
Štatutárny orgán. Ing. Tomáš Antal ;..kohateľ spoločnosti

Ing. Jan Ludvík - konateľ spoločnosti
ICO 31318762

IC pre DPHSK.2010358538
Bankové spojenie Tatrabanka, a.s,Číslo účtu .... . ... "...
Kontaktná osoba Chlädek Michal -obchodnÝ zástupca

Telefón 0903558.7~2 .
e-mail chladek@asa.sk·

Oddelenie služieb zákazníkom (OSZ):TeI.041 r 56403 28, 9, 0903 531 754, zilina@asa.sk
Fax 041 /5640326

Obchodný názov
Sídlo

Odštepný závod

ďalej ako "Zmluvné strany"

Čl. 1. Predmet zmluvy
1.1. Predmetom tejto zmluvy je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a

zneškodňovanie odpadov(nakladanie s odpadmi) a to v súlade so Zákonom č.223/2001 Z. z. a jeho
následných noviel a ďalších dohodnutých činnosti vyplývajúcich z predmetu podnikania
Poskytovateľa.

Čl. 2. Druhy odpadov, vykonávané činnosti
2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje nakladať s týmito druhmi odpadov:

P. č. Katalógové číslo Kat. Druh odpadu

1 0603 14 N tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13

2 12 01 09 N rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény

3 120118 N kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej

4 130206 N syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

5 140603 N iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

6 1501 10 N obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
7 150202 N nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované

nebezpečnými látkami

8 16 01 07 N olejové filtre
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9 16 02 13 N vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16
02 09 až 16 02 12 - žiarivky

10 1602 13 N
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 i

, 0209 až 16 02 12 - monitory I
11 1602 14 O vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 I
12 160601 N olovené batérie

13 2001 21 N žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

Ďalej len "Dohodnutý odpad"

Čl. 3. Čas a miesto plnenia
3.1. Poskytovatel' a Objednávateľ budú plniť svoje zmluvné povinnosti v zmysle Zmluvy, Všeobecných

obchodných podmienok poskytovania služieb (ďalej VOP) odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa Čl. 5.
Bod 5.9. do termínu dohodnutého Čl. 5. bode 5.1. tejto Zmluvy.

3.2. Miestom plnenia je prevádzka Objednávateľa v Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 022
01 Čadca. Prevzatím dohodnutých odpadov a druhotných surovín na miestach určených
Objednávateľom preberá zodpovednosť za nakladanie s dohodnutými odpadmi Poskytovateľ v zmysle
dohodnutých podmienok podľa čl.6 VOP.

Čl. 4. Ceny
4.1. Poskytovateľ má nárok na odplatu za vykonané Dohodnuté činnosti podľa Zmluvy, Cenníkov a podl'a

Čl. 5. VOP.
Čl. 5. Záverečné ustanovenia

5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
5.2. Objednávatel' v technických záležitostiach (napr. reklamácie, objednávky dohodnutých služieb)

kontaktuje oddelenie služieb zákazníkov na tel. č .. 041 / 564 03 28, 9, 0903 531 754 v záležitostiach
týkajúcich sa rokovaní o zmenách a dodatkoch Zmluvy a cenách kontaktuje obchodného zástupcu
Poskytovateľa.

5.3. Doplňať a meniť Zmluvu a jej prílohy je možné len po dohode Zmluvných strán formou písomných
dodatkov, podpísaných oboma Zmluvnými stranami, pokiaľ v Zmluve alebo VOP nie je výslovne
uvedené.

5.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy, Cenníkov a VOP oboznámili, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s ňou, vyjadrujúc tým svoju slobodnú vôľu, ju podpísali.

5.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana pri podpise Zmluvy
obdržala po dva exempláre.

5.6. VOP a Cenník 1 sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatvorenej medzi Objednávateľom a
Poskytovateľom. Podpísaním Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje rešpektovať ich.

5.7. K návrhom Cenníkov a Dodatkov Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 5 dní od
doručenia návrhu Cenníkov a Dodatkov druhej strane. Po rovnakú dobu je týmto návrhom viazaná
strana, ktorá ho podala.

5.8. Nadobudnutím účinnosti Zmluvy končí platnosť a účinnosť všetkých zmlúv o zabezpečení
odpadového hospodárstva uzavretých medzi Zmluvnými stranami pred nadobudnutím účinnosti tejto
zmluvy.

5.9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle SOŠ technickej Čadca.

PRílOHY:
- Cenník 1 - Odpady
- Všeobecné obchodné podmienky

V Žiline, dňa 28.10.2013 V Čadci, dňa ..{L!.(.~!J

S!'edn,j odborná škola technická
C)kružná 693

022 01 ČADCA
-1-
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ODPAOY - ZHODNOTENIE/ZNEŠKODNENIE
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I

číslo: 1
platný pre rok 2013

Cenník, v ktorom si Zmluvné strany dohodli ceny za nakladanie s Dohodnutými odpadmi, platný odo dňa
28.10.2013.

P. č. Katalógové číslo
Kat.

Druh odpadu M.j. Cena
Odpo v EUR / M.j.

1 060314 N tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a t 220,00060313

2 12 01 09 N rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény t 220,00

3 1201 18 N kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania t 450,00obsahujúci olej

4 130206 N syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje t 100,00

5 140603 N iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel t 450,00

1501 10 N
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok

t 450,00alebo kontaminované nebezpečnými látkami

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových

7 150202 N filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, t 450,00ochranné odevy kontaminované nebezpečnými
látkami

8 1601 07 N olejové filtre t 450,00

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné
9 1602 13 N časti, iné ako uvedené v 160209 až 16 02 12- ks 0,15

žiarivky

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné
10 1602 13 N časti, iné ako uvedené v 160209 až 16 0212- ks 4,00

monitory

11 16 02 14 O vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 t 200,00až 16 02 13

12 16 06 01 N olovené batérie t 0,00

13 20 01 21 N žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť ks 0,15

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH a zahŕňajú prepravu a zahŕňajú zákonný poplatok za uloženie odpadov
na skládku podľa prílohy č. 1 zákona Č. 17/2004 Z. z ..

V Žiline, dňa 28.10.2013 V Čadci, dňa ..?Ý.~.!.~:...~ 16

Stredná ocborná škola technická
Okružná 693

('2201 ČADCA

Stred
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Service for Ihe Fulure

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb v odpadovom hospodárstve

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb v odpadovom hospodárstve (ďalej aj "VOP") upravujú vzťahy medzi spoločnosťou, ktora je súčasťou skupiny .A.S.A. v zmysle
bodu 2.15.1 a 2.15.2 týchto VOP, ako poskytovateľom služieb, a treťou osobou, ako objednávateľom služieb, pričom ustanovenia Zmluvy (ako je tento pojem vymedzený v týchto VOP)
uzatvorenej medzi Poskytovaterom (ako je tento pojem vyrneczenv v týchto VOP) a Objednávateľom (ako je tento pojem vymedzený v týchto VOP) upravujúce vzťahy medzi Poskytovaterom
a Objednávateľom odlišne od týchto VOP majú pred ustanoveniami týchto VOP prednosť.

1.2 Vzťahy medzi Poskytovaterom a Objednávaterom upravené Zmluvou a tYmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 2
Definícia pojmov

2.1 Pojmy so začiatočným vel'k'ým písmenom použité v týchto VOP majú význam určený v tomto článku 2 VOP alebo výslovne uvedený v prtslušnorn bode tychto VOP (bod 1.1. bod 2.15.1 (t), bod
10.2, bod 11.5 VOP). Ustanovením tohto bodu 2.1 VOP nie je dotknuté ustanovenie bodu 2.18 VOP.

2.2 Zmluvou 1 sa rozumie Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom uzatvorená medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.
2,3 Zmluvou 2 sa rozumie Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve uzatvorená medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.
2.4 Zmluvou sa rozumie Zmluva 1 a/alebo Zmluva 2.
2.5 Cenníkom 1 sa rozumie cenník, v ktorom si Zmluvné strany dohodli ceny za nakladanie s Dohodnutými odpadmi.
2.6 Cennlkom 2 sa rozumie cenník, v ktorom si Zmluvné strany dohodli ceny za vykonané Dohodnuté činnosti.
2.7 Cenníkom 3 sa rozumie cennik, v ktorom si Zmluvné strany dohodli ceny za Druhotné suroviny.
2.8 Cennlkom alebo Cennlkmi sa rozumie Cen nik 1 a/alebo Cennlk 2 a/alebo Cennik 3.
2.9 Nakladanim s odpadmi sa rozumie zber, preprava, skladovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania alebo zhodnotenia, popr. akákoľvek

kombinácia týchto činností.
2.10 Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
2.11 vysypom sa rozumie vysypanie obsahu a vyprázdnenie Zbernej nádoby.
2.12 Druhotným! surovinami (DS}fTriedeným odpadom sa rozumejú odpady určené na druhotné využitie, ktoré sa Poskytovater v Zmluve zaviazal vykupovať od Objednávatera, pokiar sa nedohodli

inak.
2.13 Zbemou nádobou sa rozumie nádoba na Dohodnutý odpad alebo Druhotnú surovinu, poskytnutá alebo schválená PoskytovateTom.
2.14 Pracovným dňom sa rozumie pondelok až piatok, okrem dni pracovného pokoja v zmysle zákona č. 24111993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v zneni

neskorších predpisov alebo iného právneho predpisu, ktorým bude tento zákon nahradený.
2.15 Poskytovateľ je spoločnost', ktorá uzavrela Zmluvu ako poskytovateT a

2.15.1 na jej základnom imani má aspoň polovičny podiel
(i) spoločnosť .A.S.A. International Environmental services GmbH, so sídlom Hans-Hruschka-Gasse 9, Himberg 2325, Rakúska republika (ďalej aj "Materská spoločnost") alebo
(ii) spoločnosť, ktorá ovláda Materskú spoločnosť, alebo
(iii) spoločnosť, ktorá je ovládaná Materskou spoločnost'ou, alebo
(iv) spoločnost', ktorú ovláda osoba ovládajúca Materskú spoločnosť, alebo

2.15.2 je Materskou spoločnosťou.
2.16 Objednávater je osoba, ktorá s Poskytova te rom uzavrela Zmluvu.
2.17 Zmluvnými stranami sa rozumie Poskytovateľ aObjednávater.
2.18 Pojmy za definované v Zmluve a použité v týchto VOP so začiatočným veľkým plsmenom majú v tychto VOP rovnaký význam ako v Zmluve

Článok 3
Dohodnuté činnosti

3.1 Poskytovater vykonáva pre Objednávatel'a Dohodnuté činnosti uvedené v Zmluve a v prípade, že sa tak Zmluvné strany v Zmluve dohodli, vykupuje od Objednávateľa Druhotné suroviny.
3.2 Činnosti poora bodu 3.1 týchto VOP vykonáva Poskytovater spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a VOP po dobu účinnosti Zmluvy a to na základe pisomnej objednávky

Objednávatera doručenej Poskytovaterovi, ktorá môže byť doručená aj faxovým prenosom, alebo na základe telefonickej výzvy ObjednávateTa, pričom záväznosť objednávky alebo vyzvy pre
Poskytovateľa je podmienená akceptáci ou tejto objednávky alebo výzvy zo strany Poskytovateľa. Objednávka alebo vyzva musi byt' Poskytovatefovi doručená najneskôr 3 Pracovné dni pred
Objednávaterom určeným dňom vykonania Dohodnutej činnosti Poskytovateľom.

Článok 4
Triedenie odpadov

4.1 Ak sa Poskytovater v Zmluve zaviazal zabezpečiť pre Objednávateľa Triedenie odpadov, Poskytovateľ odovzdá Objednávateľovi Zberné nádoby, na ktorých je vyznačené, na aké druhy
odpadov sú konkrétne nádoby určené. Rozmiestnenie Zberných nádob je Objednávateľ povinný zabezpečit' riadne a včas v súlade so Zmluvou tak, aby mohol byt' splnený účel Zmluvy.
Náklady na zabezpečenie Zbernych nádob znáša Objednávateľ.

4.2 Objednávater zodpovedá za obsah Zberných nádob určených na Triedenie odpadov. Ak Poskytovater pri preberani odpadov zisti. že Zberná nádoba obsahuje inV druh odpadov, ako je na nej
vyznačené, Poskytovater je oprávnený nezabezpečlt jej Výsyp/neprevziať Zbernú nádobu s Odpadom a žiadať jej riadne do_triedenie Objednávaterom. Po riadnom ootneoenl bude Zberná
nádoba Poskytovaterom prevzatá/bude zabezpeč eny jej Vysyp.

4.3 Odmietnutie prevzatia odpadov/zabezpečenia vysypu v zmysle bodu 4.2 VOP sa nepovažuje za omeškanie Poskytovateľa s plnením záväzkov podľa Zmluvy, ani za porušenie zákonných
alebo zmlwných povinností Poskytovatera.

4.4 Ak Poskytovater kontrolou po zabezpečení vysypu/prevzati Zbemej nádoby zisti, že ktorákoľvek Zberná nádoba určená na Triedenie odpadov obsahovala iný druh odpadov ako ten, ktorý bol
na nej vyznačený, vykoná do..triedenie týchto odpadov bez zbytočného odkladu a upozorni na túto skutočnosť Objednávatera písomnou formou. Poskytovateľ v súlade s príslušným platným
Cennikom vyčisli vyšku vzniknutých nákladov, ktoré je Objednávateľ povinny uhradiť na základe Poskytovaterom vystavenej faktúry. Na výpočet a Iakturáciu nákladov podľa tohto bodu VOP sa
primerane vzt'ahujú ustanovenia článku 5 VOP.

4.5 Ak Poskytovater kontrolou zisti, že ktorákorvek Zberná nádoba určená na Triedenie odpadov obsahovala inú kategôriu odpadu, Poskytovater bez zbytočného odkladu upozorni písomnou
formou na túto skutočnost' Objednávatera. pričom Poskytovater tento odpad do jriedi, odváži a vhodným spôsobom zhodnoti, pripadne zneškodní. Poskytovater v súlade s príslušným platnvm
Cennikom vyčísli výšku vzniknutých nákladov, ktoré je Objednávateľ povinný uhradiť na základe Poskytovateľom vystavenej faktúry. Na výpočet a fakturáciu nákladov podľa tohto bodu VOP sa
primerane vzt'ahujú ustanovenia článku 5 VOP.

Článok 5
výpočet odplaty a platobné podmienky

5.1 Objednávater je povinný zaplatiť Poskytovatel'ovi odplatu za vykonané sluZby, ktoré sú predmetom Zmluvy a to podľa obojstranne odsúhlasených Cenníkov.
5.2 Ceny za služby podra bodu 3.2 VOP budú Zmluvnými stranami dohodnuté písomne.
5.3 Poskytovater má právo na jednostrannú úpravu cien uvedených v Cenníkoch v nasledovných prípadoch:

5.3.1 zmena sadzby DPH a/alebo iné administrativne opatrenie štátu;
5.3.2 zmena sadzby zákonného poplatku za uloženie odpadu na skládku podľa zákona č. 1712004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov alebo iného

právneho predpisu, ktor! tento zákon nahradi:
5.3.3 zvýšenie miery inflácie o minimálne 3% oproti mesiacu, v ktorom bola uzatvorená Zmluva. Takto je Poskytovateľ oprávnený zvýšiť cenu uvedenú v Cenníku maximálne v rozsahu

zodpovedajúcom zvýšeniu inflácie merané ho indexom spotrebiteľských cien Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Zmenu ceny je Poskytovater povinný pisomne oznámiť
Objednávateľovi v lehote najmenej 30 dní pred účinnosťou nových cien.

5.4 Platnosť Cenníkov je stanovená na dobu určitú, do konca kalendárneho roka, pričom do 15.12. (vrátane) príslušného kalendárneho roka Poskytovateľ predloži Objednavatetovi návrh nových
Cenníkov. Ak Objednávateľ do 31.12. (vrátane) pri slušného kalendárneho roka nedoručí Poskytovateľovi písomný nesúhlas s novými Cenníkmi, má sa za to, že s novymi Cennikmi súhlasí.
Pokiaľ Poskytovateľ v stanovenej lehote nepredloží návrh nových Cennikov, ostávajú v platnosti ceny pocra posledných Cenníkov aj pre ďalší kalendárny rok. V prípade. ak Objednávateľ
doručí Poskytovatetoví do 31.12. (vrátane) pri slušného kalendárneho roka písomný nesúhlas s novým Cen nikom a Zmluvné strany sa písomne nedohodnú inak, ostávajú v platnosti ceny podla
posledných Cenníkov aj pre ďalší kalendárny rok, pričom Poskytovater má právo Zmluvu okamžite ukončil' odstúpením od Zmluvy, ktoré môže využiť kedykoľvek v priebehu januára
nasledujúceho roka.

5.5 Poskytovater/Objednávateľ vystaví faktúru do 10. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Poskytovater/Objednávateľ vykonal Dohodnuté činnosti, alebo v ktorom
Objednávateľ dodal Poskytovateľovi Triedený odpadlOruhotnú surovinu, alebo v ktorom nastala skutočnosť, na základe ktorej bol Poskytovateľ/Objednávateľ oprávnený vystaviť
objeonéveterowccskytcveterovt faktúru. Vystavenú faktúru je Poskytovater/Objednávater povinný okamžite doručiť druhej Zmluvnej strane. ObjednávateflPoskytovateľ sa zaväzuie zaplatiť
odplatu, prípadne inú úhradu spolu s DPH do 14 dni od doručenia faktúry.

5.6 V prlpade, ak Objednávater nedoručt Poskytovateľovi faktúru za dodanie Triedeného odpadurDruhotnych surovín do 90 dní od dodania Triedeného odpadu/Druhotnych surovin
Objednávateľom Poskytovaterovi, Poskytovateľ má voči Objednávaterovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyške odmeny bez DPH dohodnutej medzi Zmluvnými stranami za dodanie
Triedeného odpadu/Oruhotných surovín Objednávatetom Poskytovaterovi, ktorého sa týka omeškanie Objednávateľa s doručenim faktúry Poskytovaterovi.

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ/Poskytovateľ je povinný zaplatiť faktúru v lehote podľa bodu 5.5 týchto VOP. resp. v dlhšej lehote stanovenej vo faktúre. Za riadne a včas uhradenú
faktúru sa považuje pripísanie fakturovanej peňažnej sumy identifikovanej variabilným symbolom uvedeným na faktúre na účet Poskytovateľa/Objednávateľa v lehote splatnosti podľa tohto
bodu VOP. Platobný styk Zmluvných strán bude vykonávaný bezhotovostne prostredníctvom ich peňažných ústavov, prípadne v pokladnici Poskytovateľa, ak to nie je v rozpore
s aplikovaternými právnymi predpismi.

5.8 Faktúra vystavená Poskytovaterom/Objednávaterom musí obsahovať náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov.
5.9 Ak je Objednávateľ platcom DPH. k cene pripočíta DPH podľa platného a účinného zákona o DPH, ktorú sa Poskytovater zaväzuje zaplatiť.

Článok 6
Práva a povinnosti Zmluvných strán

Práva a povinnosti Poskytovateľa:
6.1 Poskytovateľ je povinný plnil' svoje povinnosti podľa Zmluvy s odbornou starostlivost'ou a v súlade s platnými a účlnnyrni právnymi predpismi
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6.2 Poskytovater je oprávnený bez súhlasu Objednávateľa plniť svoje záväzky voči Objednávateľovi prostrednlctvom tretej osoby, najmä tej, ktorá sa považuje za súčasť skupiny ASA pccra
bodu 2.15.1 a 2.15.2 !)ichto VOP, pričom Poskytovateľ zodpovedá za činnosť takejto tretej osoby tak, ako by túto činnosť vykonával sám.

6.3 Poskytovater vykonáva kontrolu prevzatých odpadov počas ich prevzatia od Objednávatera, ako aj počas prepravy. Ak zistí, že ide o nevhodný odpad. je oprávnený odmietnuť jeho prevzatie.
Nevhodným odpadom sa pre účely Zmlwy považuje odpad, ktorý nie je Dohodnutým odpadom v Zmlwe, nezodpovedá zaradeniu odpadu podľa príslušného katalógového člsla a ani jeho
deklarovanému charakteru Objednávaterom. V prípade, ak Poskytovater nevhodný odpad zisti kontrolou až po jeho prevzati, je oprávnený zhodnotiť, alebo zneškodniť nevhodný odpad
vlastnými prostriedkami, pričom má nárok na náhradu nákladov vo vyške obvykle fakturovanej za takúto činnosť v zmysle Cenníka. Túto skutočnosť neodkladne plsomne oznámi
Objednávaterovi.

6.4 Poskytovater sa zaväzuje zabezpečíť odstränenie znečistenia stoji ska Zbernej nádoby, ak k znečisteniu došlo v dôsledku Výsypu Zbemých nádob Poskytovateľom
6.5 Ak. Poskytovater z dôvodov, ktoré nemohol v konkrétnom prlpade predvidať, nevyprázdni niektorú zo Zberných nádob, je povínný informovať Objednávateľa a vykonať náhradné vyprázdnenie

v čo najkratšom termíne po vzájomnej dohode s Objednávaterom.
6.6 Poskytovateľ sa zúčastni na kontrole vykonávanej prlslušnými kontroinými orgánmi štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva u Objednávateľa, ak ho na účasť Objednávater najmenej

2 dni pred uskutočnenlm kontroly plsomnou formou vyzval.
6.7 Poskytovater za žiadnych okolnosti nezodpovedá za sankcie uložené Objednávaterovi za porušenie právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva v súvislosti s porušen im Zmluvy v

nasledujúcich pripadoch:
6.7.1 havárie na strojno-technickom zariadeni;
6.7.2 porušenie platných a účinných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ktoré vyplývajú z predmetu plnenia Zmluvy. zo strany pracovnikov objeonévetera. ak sa

týkalo ich povinnosti, o ktorých mohli alebo mali vedieť;
porušenie právnych predpisov na úseku odpadového hospodärstva, ktoré sa týkalo priestorov neprístupných pracovni kom Poskytovateľa:
závady, porušenia - za porušenie sa považuje nevhodné nakladanie s odpadmi. na ktoré boli pracovnlci Objednávateľa upozornení:
porušenie platných a účinných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva sp6sobené pracovnlkmi externých organizácii (nie Poskytovateľa) vykonávajúcich práce
v areáli u Objednávateľa (ak je Objednávateľom obec, areálom sa rozumie územie obce).

6.8 Ak je predmetom Zmluvy nájom Zbernej nádoby, zaväzuje sa Poskytovateľ zabezpečiť opravu Zbernej nádoby do 14 dni odo dňa plsomného nahlásenia vady Zbernej nádoby Objednávaterom
a umožnenia prevzatia Zbernej nádoby Poskytovateľom. a poskytnúť náhradu počas doby opravy.
Za škody, ktoré vzniknú porušením ustanoveni Zmlúv. bude zodpovedal' prlslušná Zmluvná strana v zmysle zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika v zneni neskorších predpisov
Poskytovater sa zaväzuje vykonávať u Objednávatera pravidelné kontroly odpadov v súlade s platnymi a účinnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade, ak je Poskytovater v zmysle Zmluvy povinný zneškodnil' odpad prevzatý od ObjednávateTa, Poskytovateľ je oprávnený tento odpad alebo jeho časť
zhodnotiť a to aj bez oznámenia tejto skutočnosti Objednávateľovi.

6.7.3
6.7.4
6.7.5

6.9
6.10
6.11

Práva a povinnosti Objednávateľa:
6.12 Objednávater sa zaväzuje bezodkladne poskytnúť Poskytovateľovi všetky informácie potrebné k zabezpečeniu plnenia predmetu Zmluvy.
6.13 Objednávater je povinný bez nároku na odmenu alebo náhradu nákladov vytvoriť pre Poskytovatel'a vhodné podmienky pre plnenie predmetu Zmluvy, najmä mu umožni trvalý pristup a vstup

do objektov a na plochy, ktoré súvisia s pinenim predmetu Zmluvy Poskytovaterom.
6.14 V súvislosti splnenlm Zmlwy sa Objednávater zaväzuje:

6.14.1 predložiť Poskytovaterovi Program odpadového hospodárstva pOvodcu, alebo obce, vždy najneskOr do 10 dni po jeho schváleni prislu~nymi ~tátnymi orgánmi v zmysle platných
a účinnych právnych predpisov. Ak si Objedná vater túto svoju povinnosť nesplní. zaväzuje sa nahradiť Poskytovaterovi všetky náklady a škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti
s porušením jeho povinnosti v zmysle nového schváleného Programu odpadového hospodárstva Objednávatera, vrátane sankcií zo strany správnych orgánov;

6.14.2 umiestniť nálepky na označenie Zberných nádob v priestoroch Objednávatera, ktoré na náklady Objednávatera zabezpeči Poskytovater, pokiar nebolo dohodnuté Zmluvnymi stranami
inak: na Zberné nádoby, k10rých Vysyp zabezpečuje Poskytovater, umiestňuje Objednávater nálepky tak, aby údaje na nálepkách umiestnených na Zbemych nádobách boli vždy
v súlade so Zmluvou a jej prllohami:

6.14.3 rozmiestniť Zberné nádoby, ktoré na náklady Objednávateľa zabezpeči Poskytovateľ, v množstve a podľa typu v zmysle Zmluvy alebo písomnej objednávky Objednávateľa tak, aby ich
rozmiestnenie bolo vždy v súlade so Zmluvou a jej prtloharní:

6.14.4 poskytoval' súčinnosť na pravidelnej kontrole odpadov v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva vykonanej Poskytovaterom. Návrhy a
zmeny navrhnuté Poskytova te rom budú Zmluvné strany riešiť dodatkom k Zmluve:

6.14.5 predložiť Poskytovaterovi chemické analýzy novovzniknutých odpadov, ako aj chemické analýzy odpadov po každej zmene technológie vyroby majúce] vplyv na chemické zloženie
odpadov, vyhotovené akreditavaným taboratóriom:

6.14.6 v prípade, že ktor)tkoľVek z odpadov nezodpovedá svojim zložením predloženej analýze, uhradiť pripadnú škodu (vrátane sankcií uložených Poskytovaterovi správnymi orgánmi)
a náklady spojené so zhodnotenimlzneškodnením uvedeného odpadu, ktoré vzniknú PoskytovateTovi.

6.15 Ak je predmetom Zmluvy nájom Zbernej nádoby, zaväzuje sa Objednávater:
6.15.1 Zbernú nádobu využivať v súlade s účelom, na ktorý je nádoba pocra Zmluvy určená a označená (vhodne sa o ňu staral', okamžite hlásiť potrebu opráv, odcudzenie, zničenie,

poškodenie nádob);
6.15.2 ukladať do Zbernej nádoby len odpad, na k10rý je určená;
6.15.3 umožniť Poskytovaterovi voľný, neobmedzený pristup k Zbernej nádobe v čase plánovaného Vysypu:
6.15.4 zaistiť možnosť takej manipulácie so Zbernou nádobou, ktorá nesp6sobl jej poškodenie (najmä nájazd k stanovištiam nádob),
6.15.5 neprenechať Zbernú nádobu tretej osobe bez súhlasu Poskytova tera:
6.15.6 v prípade zničenia, poškodenia alebo straty prevzatých Zberných nádob nahradiť Poskytovateľovi spôsobenú škodu vo výške obstarávacej ceny Zbernej nádoby.

6.16 ObjednávateT sa zaväzuje dodržiavať povinnosti v zmysle platných a účinnych právnych predpisov pri nakladaní s odpadom, Druhotným! surovinami ako al s nebezpečným odpadom.
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdávať odpady dohodnuté v Zmluve v stabilizovanom stave podľa prílohy 6 zákona 22312001 Z.z. o odpadoch v zneni neskoršich predpisov, alebo po dohode
s Objednávaterom vykoná stabilizáciu !)ichto odpadov na náklady Objednáva te ra Poskytovater.

6.17 Objednávater sa zaväzuje:
6.17.1 odpady dodávať neznečistené a bez cudz ich prlmesl v lísovaných balíkoch, pokiaľ nie je Zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak;
6.17.2 dodávať DS verne uložené tak, že sú umiestnené v Zberných nádobách v súlade s označením podľa druhu odpadov na Zbernej nádobe;
6.17.3 v prípade. ak je doprava odpadov zabezpečovaná železničnou dopravou, avizoval' odoslanie vag6nov)ich dodávok do 24 hodin po expedlcil na tel. Č. 041/564 03 28, 9, 0903 531

754;
6.17.4 pri plneni podta Zmtwy zabezpečiť účasť svojho pracovníka pri odovzdávani odpadov, alebo tým pisomne poveriť tretiu osobu.

Článok 7
Osobitné ustanovenia

7.1 Poskytovater má voči Objednávatel'ovi ono dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúry popri nároku na úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z nesplneného záväzku nárok aj na zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% denne zo sumy, s úhradou ktorej je Objednávater v omeškanf, najmenej však 3,00 ~ denne.

7.2 Objednávateľ berie zároveň na vedomie. že Poskytovater je v prípade omeškania Objednávatera so zaplatením peňažnej sumy Poskytovaterovi oprávnený pripraviť dohodu o uznani
nesplnených záväzkov, ktorej predmetom bude uznanie záväzku ObjednávateTa voči PoskytovateTovi a ObjednávateT sa zaväzuje túto dohodu podpisaťvo forme notárskej zápisnice.

7.3 Objednávater je povinn)' plniť všetky svoje povinnosti v zmysle Zmluvy a VOP, predovšetkým zabezpečiť podmienky na plnenie zmluvných povinnosti Poskytovateľom. Ak nie Sú tieto
podmienky zabezpečené, neplnenie zmluvných povinnosti Poskytovaterom sa nepovažuje za porušenie povinností PoskytovateTa a Poskytovater nezodpovedá za škodu, ktorá tým
Objednévatelovi alebo tretím osobám vznikne.

7.4 Poskytovater vyhlasuje, že všetci jeho zamestnanci, ktorí budú vykonávať prácu v priestoroch ObjednávateTa, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci
a pri manipulácii s techoickými zariadeniami Poskytovateľa. V rámci plnenia Zmluvy sa Zmluvné strany v zmysle § 18 ods. 1 zákona Č. 12412006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov, ako aj v zmysle zákona Č. 31412001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov dohodli, že
Objednávater zabezpeči zaskoíeníe zamestnancov Poskytovateľa na podmienky BOZP a OPP Objednávatera, pokiar je takéto školenie potrebné. pričom Zmluvné strany sa dohodli, že
Objednávateľ je povinny v priestoroch Objednávatel'a vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

7.5 PoskytovateT nezodpovedá za bezpečnost' zamestnancov alebo subdodávateTov ObjednávateTa, ktor! neoprávnene vnikOli do priestorov. alebo budú manipulovať s vybavenim, ktoré
Poskytovater užlva v súvislosti s v)ikonom jeho povinnosti vypt)ivajúcich zo Zmluvy.

7.6 V pripade škody, ktorú preukázateľne spôsobí Poskytovater Objednávateľovi v súvislosti s plnenim predmetu Zmluvy, PoskytovateT znáša vzniknuté účelne vynaložené náklady na odstránenie
~kody. Podkladom bude protokol o spOsobeni ~kody podpisany obidVoma ZmllNnymi siranam. Poskytovater na základe žiadosti Objednávatera predloži Objednavaterovr doklad preukazuJúcI,
že má uzavreté poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom takYmto dokladom je aj overená kópia poistnej zmlwy.

7.7 Kažctý výkon Poskytovateľa musi byl' doložený zodpovedajúcim dokladom (napr. dodaci list, protokol o prevzati, doklad o vykonaní prác a pod.) a podpísaný Objednávateľom splnomocnenou
alebo poverenou osobou uvedenou v záhlaví Zmluvy.

7.8 Zmluvné strany sa zaväzujú udržiavať po neobmedzenú dobu prísnu mlčanlivosť o všetkých informáciách o zmluvnom partnerovi zo Zmluvy, ktoré získajú v rámci obchodnej spolupráce
(prevádzkové a obchodné tajomstvo).

Článok 8
Reklamácie

8.1 Objednávater je oprávnený vykonané Dohodnuté činnosti písomne reklamovať u Poskytovatefa do 10 dní od ich vykonania. Poskytovater reklamáciu posúdi bez zbytočného odkladu najnesk6r
do 5 dni od doručenia reklamácie. V prípade, ak je reklamácia uznaná, Poskytovater vykoná nápravné opatrenie. V prípade, ak reklamácia nie je uznaná, oznámi PoskytovateT túto skutočnosť
Objednávaterovi. Na neskoršiu reklamáciu Poskytovateľ nie je povinný prihliadnuť, bude považovaná iba za informáciu, z ktorej nevyplývajú PoskytovateTovi žiadne povinnosti.

Článok 9
Zanik Zmluvy

9.1 Zmluva môže zaniknúť nasledovnými sp6sobmi:
9.1.1 v)ipoveďou;
9.1.2 odstúpenlm od Zmlwy;
9.1.3 nemožnost'ou plnenia:
9.1.4 dohodou Zmluvných strán; alebo
9.1.5 zánikom niektorej zo Zmluvných strán bez právneho nástupcu.

9.2 Vypovedať Zmluvu mOže ktorákoľvek zo Zmluvných strán bez uvedenia dOvodu. Vypoveď musi mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli na trojmesačnej v)ipovednej lehote. Vypovedná
lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.

9.3 Právo odstúpiť od Zmluvy sa riadi ustanoveniami § 344 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika v zneni neskoršich predpisov. Za podstatné porušenie Zmlwy sa považuje
omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry dlh$ie ako .30 dni za predpokladu, že Objednávateľ ani v poskytnutej náhradnej lehote dlžnú sumu riadne neuhradi!. Vsetky ostatné porušenia
Zmluvy sa považujú za nepodstatné porusenia Zmluvy. Učinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpeni od Zmluvy druhej Zmlwnej strane. Tymto bodom 9.3
VOP nie je dotknuté právo Poskytovatera ukončiť Zmluvu odstúpenim podľa bodu 5.4 a bodu 11.5 !)ichto VOP.
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9.4 Za nemožnosť plnenia sa považuje, ak Poskytovateľ nemôže svoj záväzok splniť v dôsledku zmeny právnych predpisov, ktoré zakazujú alebo podstatným spôsobom obmedzujú vykonanie
Oohodnutych činností podľa Zmluvy alebo vyžadujú osobitné úradné povolenie, o ktoré Poskytovater neúspešne usiloval, pripadne vedú ku zmene podmienok nakladania s
Oohodnutym odpadom, v dôsledku ktorej dochádza k sťaženiu plnenia záväzku Poskytovateta podľa Zmluvy, prípadne umožňuje plniť Zmluvu len pri neprimerane zvýšenom úsilí alebo pri
neprimeranom zvyšení nákladov, ktoré Zmluvné strany v čase uzavretia Zmluvy nepredpokladali. Povinnosť Poskytovateľa vykonávať Dohodnuté činnosti podľa Zmluvy zaniká dňom, kedy
nastala nemožnosť plnenia, o čom Poskytovatel' bezodkladne informuje ObjednávateTa. Zmluva zaniká doručením písomného oznámenia Poskytovateľa o nemožnosti plnenia na strane
Poskytovatera Objednávaterovi.

9.5 Dohoda Zmluvných stran o zániku Zmluvy vyžaduje súhlas obidvoch Zmluvných strán vyjadrený v písomnej forme. Zmluva zaniká dňom, ktorý je v dohode označený ako deň zániku, a ak v
dohode takýto dátum nie je uvedený , Zmluva zaniká dňom podpísania dohody o zániku Zmluvy oboma Zmluvným stranami.

9,6 Objednávateľ vráti Poskytovatefovi Zberné nádoby, ktoré mu Poskytovateľ poskytol na dobu platnosti Zmluvy do 10 dní od skončenia zmluvného vzt'ahu. Zmluvné strany sa dohodli, že po
zániku Zmluvy si svoje vzájomné záväzky vysporiadajú splnením svojich povinnosti v zmysle Zmluvy a VOP, pokiar sa Zmluvné strany pisomne nedohodnú inak.

Článok 10
Riešenie sporov

10.1 Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnymi stranami v súvislosti so Zmluvou, budú riešené rokovaním vedeným za účelom dosiahnutia dohody.
10.2 Ak nebude dosiahnutá dohoda podľa bodu 10.1 t)'chto VOP, spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom

VII/S/S. so sidlom Jilemnického 2, 911 01 Trenčin, znaoenýrn spoločnost'ou VII/S/S s.r.o., so sídlom Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, ICO: 46 749 403, zapisanou v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka Č. 268201R (ďalej aj "Rozhodcovský súd"). Rozhodcovské konanie bude vedené podľa vnútorných predpisov Rozhodcovského súdu, a to jedným
rozhodcom ustanoveným podl'a vnútorných predpisov Rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu Rozhodcovského súdu, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné

Článok 11
Spoločné a záverečné ustanovenia

11.1 Ak Zmluva alebo VOP Výslovne nevyžadujú pre vzájomnú komunikáciu Zmluvných strán plsornnú formu, možno komunikovať aj telefonicky, faxom alebo e-mailom:
11.1.1 v pri pade telefonickej komunikácie sa správa považuje za doručenú v Pracovný deň, keď bol reaäzovany telefonát, inak v nasledujúci Pracovný deň;
11.1.2 v prípade komunikácie prostrednictvom faxu alebo e-mailu sa má správa za doručenú v deň odoslania, ak bo ta odoslané v Pracovný deň do 15:00, inak nasledujúci Pracovný den po

dni odoslania za podmienky, že fax odosielateľa potvrdil úspešný prenos a e-mail bol odoslaný. Zmluvné strany sú povinné uchovávať podklady preukazujúce tieto skutočnosti;
11.1.3 v prípade písomnej komunikácie doručovanej prostredníctvom pošty alebo doručovateľskej služby sa zásielka považuje za doruéenú:

(i) dňom doručenia;
(ii) dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom;
(iii) v prípade nedoručenia, ak bola doručovaná na adresu Poskytovatera alebo Objednávatera uvedenú v Zmluve. alebo na poslednú adresu, ktorá bola po uzatvorení Zmluvy

oznámené druhej Zmluvnej strane ako nová adresa na doručovanie, piatym dňom po odoslani v rámci územia SR a desiatym dňom, ak bola doručovaná mimo územia SR. Pri
doručovani písomnosti je potrebné doručovať vždy na adresu uvedenú ako sídlo adresáta zapísané v obchodnom registri, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodli inú adresu
na doručovanie

Správa doručená Objednávatel'ovi v zmysle tohto bodu VOP sa má za doručenu aj keď sa Objednávateľ o doručovanl správy nedozvedel. alebo sa v mieste doručovania nezdržoval.
11.2 Zmluvné strany sú povinné navzájom sa bezodkladne informovať o zmenách údajov uvedených v Zmluvách. v prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľom Poskytovateľ nenesie

zodpovednosť za vzniknutú škodu.
11.3 Tieto VOP sa primerane vzťahujú aj na všetky dodatky k Zmluve uzatvorené medzi Poskytovaterom a Objednávaterom.
11.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 28.10.2013.
11.5 V pripade zmeny týchto VOP Poskytovater predloži Objednávatetoví znenie pri slušnej zmeny VOP alebo znenie nových VOP (ďalej aj .2mena VOP") aspoň 15 dni pred nadobudnutim

platnosti nového znenia VOP. V prípade, ak Objednévater do 15 dni od obdržanie Zmeny VOP nedoručí Poskytovaterovi písomný nesúhlas so Zmenou VOP, má sa za to, že so Zmenou VOP
súhlasí a Zmluvné strany sa odo dňa účinnosti Zmeny VOP spravujú novým znením VOP v zmysle Zmeny VOP. V pripade, ak Objednávater do 15 dní od obdržani a Zmeny VOP doruči
Poskytovateľovi písomný nesúhlas so Zmenou VOP a Zmluvné strany sa písomne nedohodnú inak, Zmluvné strany sa spravujú doterajším znením VOP, pričom Poskytovateľ mé právo
Zmluvu okamžite ukončiť odstúpením od Zmluvy, ktoré môže využiť kedykoľvek v lehote 30 dní odo dňa obdržania písomného nesúhlasu Objednávateľa s novým znenim VOP v zmysle Zmeny
VOP.

Článok 12
Obchodné tajomstvo

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré pri vzájomných jednaniach získajú o obchodných záležitostiach zmluvného partnera, sú považované za obchodné tajomstvo a zaväzujú
sa, že ich neposkytne tretím osobám a to ani po skončení Zmluvy.

12.2 Poskytovater nesmie vo svojom záujme a v záujme tretích osôb zverejňovať žiadne informácie týkajúce sa charakteru, množstva a druhov odpadov bez súhlasu Objednávateľa.
12.3 Poskytovater je povinny zaobchádzať s objednávkami, obchodnými a techniclťfmi špecifikáciami spojenými s predmetom Zmluvy ako s obchodným tajomstvom.
12.4 Objednávater nesmie vo svojom záujme ani v záujme tretích osôb zverejňovať žiadne informácie tykajúce sa sp6sobu plnenia predmetu Zmluvy Poskytovaterom bez súhlasu Poskytovateľa.
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