ZMLUVA O DIELO č. 4082
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č.513/91Zb. v platnom znení

Článok 1
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obecný úrad Dolný Štál
M. Korvina 676/2, 930 10 Dolný Štál
IČO: 00305430
DIČ: 2021002104
Číslo objednávateľa:
4082
Štatutárny zástupca:
Éva Csóka, starosta obce
Bankové spojenie:
VÚB a.s.
číslo účtu: 19023122/0200
IBAN: SK 42 0200 0000 0000 1902 31 22
SWIFT: SUBKSBX (0200)
Kontaktná osoba:
Éva Csóka
Tel.: 0918 503 991
Zapísaná : Obec podľa zákona NR SR 369/1990 Zb. v znení nesk. zmien o samospráve

Zhotoviteľ:

DRON Industries s.r.o.
Mliečany147, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36 242 128
IČ DPH: SK2020195243
Štatutárny zástupca:
Ing. László FARKAS, konateľ,
Gergely FARKAS, konateľ
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2621 1191
SWIFT: TATRSKBX
Kontaktná osoba:
Gergely Farkas, konateľ
Tel.: 031/590 12 00
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28282/T

Článok 2
Preambula
1. Podľa zákona č.223/2001 o odpadoch je objednávateľ ako dovozca pneumatík povinný platiť
príspevok do Recyklačného fondu. Tento príspevok je možné znížiť o množstvo, za ktoré dovozca
preukáže, že sám, alebo prostredníctvom zmluvného partnera zabezpečil jeho zhodnotenie.
2. Zhotoviteľ je osoba, ktorá na základe živnostenského oprávnenia č. Žo-2004/05145/4/VAR
a vydaného súhlasu č. A 2009/02353-03 Cse na prevádzkovanie zariadenia vykonáva materiálové
zhodnotenie odpadov činnosťou R3 (recykláciu), v rozsahu - príloha č. 1.

Článok 3
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať pre objednávateľa materiálové zhodnotenie odpadov katalógové číslo 16 01 03 – opotrebované pneumatiky vo svojej prevádzke v Dunajskej Strede,
m.č. Mliečany 147.

2. Celkové množstvo zhodnocovaného odpadu 16 01 03 bude 50 t ročne.
Článok 4
Cena a platobné podmienky
1. Cena za zhodnocovanie odpadu je:
16 01 03 – opotrebované pneumatiky – osobné a nákladné – 40,- €/t bez DPH
2. Dovezený odpad bude odvážený na váhe TENZONA 8530, ktorý odváži zhotoviteľ. Prepravu
odpadu zabezpečí objednávateľ.
3. Prevzatie odpadu na zhodnotenie sa uskutočňuje u zhotoviteľa, a to na adrese: Mliečany 147,
Dunajská Streda, každý pracovný deň v čase od 07.00 hod. do 16.00 hod.
4. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru za prevzaté množstvo na konci príslušného mesiaca.
5. Objednávateľ uhradí faktúru do doby splatnosti, čo predstavuje 14 dní.
6. V prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre zhotoviteľ bude účtovať úroky
z omeškania vo výške 0,025% za každý deň omeškania.

Článok 5
Záväzky objednávateľa
1. Včas informovať zhotoviteľa o množstve odpadu 16 01 03 – opotrebované pneumatiky, ktoré
potrebuje v danom období zhodnotiť. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa o množstve
odpadu najneskôr tri pracovné dni pred dodaním do prevádzky - Mliečany 147, Dunajská Streda,
vždy písomne na emailovú adresu info@dron.sk.
2. Objednávateľ zodpovedá za deklarované vlastnosti odpadu dodávaného na materiálové zhodnotenie,
bez obsahu škodlivých a nežiaducich látok v súlade s podmienkami vyššie citovaného súhlasu OÚŽP
v DS, ktorý je prílohou zmluvy.
3. Zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za prevzaté množstvo odpadu.
4. Prevziať odpad späť a odviezť z prevádzky zhotoviteľa, ak dodávaný odpad nezodpovedá
deklarovaným vlastnostiam, alebo obsahuje nežiaduce prímesi, uvedené v podmienkach súhlasu
OÚŽP v DS.

Článok 6
Záväzky zhotoviteľa
1. Vystaviť objednávateľovi potvrdenie o dodanom množstve odpadu bezprostredne po jeho prevzatí.
2. Dodatočne zaslať objednávateľovi potvrdenie o konečnom materiálovom zhodnotení odpadu,
najneskôr do jedného kalendárneho roka po jeho prijatí, za podmienok, že objednávateľ zaplatil
zhotoviteľovi za vykonanú službu. Zhotoviteľ nie je povinný zaslať potvrdenie o konečnom
materiálovom zhodnotení odpadu, ak eviduje neuhradené pohľadávky voči objednávateľovi.

Článok 7
Spoločné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržať ustanovenia tejto zmluvy v plnom rozsahu. Vzťahy, ktoré nie sú
upravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych
predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti doručované na základe a v súvislosti s touto zmluvou sa
považujú za doručené aj v prípade, ak druhá zmluvná strana doručenie preukázateľne odmietne,
alebo ak pošta vráti zásielku ako nedoručiteľnú alebo ak pošta vráti zásielku ako nevyzdvihnutú.
3. Zmluvu možno meniť alebo rušiť len písomne. Všetky dodatky ku zmluve musia mať písomnú
formu.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou dva mesiace, ktorá začne plynúť dňom
nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
5. Zmluva nadobúda účinnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
7. Účastníci zmluvy prehlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s jej obsahom ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.

V Mliečanoch, dňa 12.2.2014

..........................................................
Objednávateľ: Obecný úrad Dolný Štál
Éva Csóka

............................................................
Zhotoviteľ: DRON Industries s.r.o.
Ing. László Farkas, konateľ
Gergely Farkas, konateľ

Príloha č. 1 k zmluve, Katalóg odpadov v kategórii „ ostatné odpady“
Zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z.

Druh
názov odpadu
kategória
množstvo /t/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16 01 03
opotrebované pneumatiky
O
19 12 04
plasty a guma
O
/ len guma z mechanického spracovania odpadov/
19 12 12
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického
O
spracovania odpad iné ako uvedené v 19 12 11
/len podrvené pneumatiky/

