
Zmluva o dielo
uzatvorená na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka

I.
Zmluvné strany

Zhotoviteľ: Ľupčianka, s.r.o.
zast: Bc. Bubniak Ján, konateľ spoločnosti
sídlo: Priemyselná 2053, 031 O 1 Liptovský Mikuláš
bank.spoj.: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK 1711000000002621714646
S WIFT: TATRSKBX
IČO: 31614531
IČ DPH: SK2020429301

Objednávateľ: Obec Bobrovník
zast:
prevádzka:
sídlo:
Č. účtu:
bank. spoj.:
IČO:

Mgr. Jana Bažíková , starostka obce
MARÍNA LIPTOV a.s.,
Boborovník 37,03223 Liptovská Sielnica
SK44 0200 0000 0000 28126342
VÚB. a.s Liptovský Mikuláš
315125

II.

Predmet plnenia zmluvy

1. Predmetom plnenia Zmluvy o dielo je:
- nakladanie s komunálnym odpadom, vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

~ 20 03 01 zmesový komunálny odpad

ktorý vznikol u pôvodcu a ktorý zhotovitel' zneškodní pre objednávateľa trvalým
uložením na skládku odpadov. ktorá má predmetný odpad uvedený vo svojom
prevádzkovom poriadku skládky.

2. Prepravu odpadu v kontajneroch o objeme l 100 a 110 l litrov, v ktorých je odpad
zhromaždený zabezpečí zhotovitel' na základe vopred dohodnutého harmonogramu.

III.
Ujednanie o cene

l. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za nakladanie a zneškodňovanie komunálneho
odpadu nasledovnú cenu:

kontajner o objeme 110 litrov cenu 1,82 EUR
kontajner o objeme 1100 litrov cenu 11,- EUR

K cene sa pripočíta zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládku podľa zákona č.
329/2018 Z.z. - Zákon o poplatkoch a nariadenia vlády Č. 330/2018 Z.z. ktorým sa
stanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov . ("ďalej len poplatok za
uloženie"). K cene sa pripočíta DPH.



2. Objednávateľ uhradí za uloženie komunálneho odpadu, ktorý bude uložený vo
veľkoobjemových kontajneroch ( 6 nr') cenu vo výške 31,- EUR za 1 tonu uloženia
odpadu. K cene sa pripočíta poplatok za uloženie a DPH.
Za prepravu veľkoobjemového kontajnera objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu vo
výške 1,40 EUR za 1 km + manipulácia s kontajnerom 8,- EUR. K cene sa
pripočíta DPH.

Fakturácia sa vykoná 1 x mesačne. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia.
IV.

Termín plnenia zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.03.2020
2. Zmluva sa môže zrušiť výpoveďou. Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná doba je

3 mesiace po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

V. 
Ďalšie ujednania

1. Zhotoviteľ zodpovedá, že dielo bude vykonané kvalitne, v súlade s požiadavkami
všeobecno-záväzných právnych predpisov, zákonom Č. 79/2015 Z. z. a súvisiacimi
predpismi.

2. Ak táto zmluva nestanoví niečo iné, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán
ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

3. Prípadné zmeny zmluvy je možné vykonať po dohode zmluvných strán v písomnom
dodatku k tejto zmluve.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 28. 02. 2020

Objednávateľ: Zhotoviteľ:
ČIANKA, s.r.o.
riemyselná 2053 
01 Liptovský Mikuláš 
''''~~5:<1

) 
{Jr gr. Jana Bažíková
starostka obce

Hc. Ján BubniakQjPOIočnOSli


