ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení
(ďalej len „Obchodný zákonník“)
Článok 1
Zmluvné strany
Obec Hermanovce
so sídlom:
zastúpená:
IČO:
DIČ:

Hermanovce 59
PhDr. Lukáš Grejták
327085
2020711473

so sídlom:
zastúpená:
IČO:
DIČ:

Arm. Gen. Svobodu 26, 080 01 Prešov
Marián Gunár
50593307
2120388919

ako objednávateľ
a
Lilly group s.ro.

ako dodávateľ
Článok 2
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť objednávateľovi služby
špecifikované v tomto článku zmluvy riadne, v dojednanom termíne a za
dohodnutých podmienok v zmysle tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa mobilný
zber papiera, t.j. výkup papiera a kuchynského oleja v obciach zo združenia obcí
Ekotorysa výmenou za toaletné a hygienické potreby, a dodávateľ sa zaväzuje
zaplatiť objednávateľovi za vyzbieraný papier dohodnutú kúpnu cenu. (ďalej
uvádzané len Služba)
3. Vyzbieraný papier, ktorý je predmetom tejto zmluvy, musí vyhovovať technickopreberacím podmienkam v zmysle príslušnej STN a rozumie sa ním:
Kód odpadu
20 0101

Papier a lepenka

Kategória
O

20 0125

Jedlé oleje a tuky

O

Popis

Článok 3
Spôsob dodania tovarov a poskytovania služieb

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť služby v termíne, v mieste plnenia a v rozsahu
špecifikovanom v tejto zmluve .
2. Dodávateľ sa zaväzuje zaslať objednávateľovi
potvrdenie
o vyzbieranom papieri najneskôr do mesiaca po ukončenom kvartáli.

zhodnotenia

3. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať
skutočnostiach rozhodných pre spoluprácu podľa tejto zmluvy.

o

všetkých

4. Objednávateľ poskytne dodávateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne poskytnutie
služieb, a to najmä tým, že:
-

zabezpečí informáciu o termínoch zberu v Kalendári vývozov

- vyhlási v miestom rozhlase Výkup papiera výmenou za toaletné a hygienické
potreby.

Článok 4
Termín a miesto plnenia
1. Miestom poskytnutia služieb objednávateľa je obec Hermanovce
2. Služby budú v každej z obcí poskytované každé 3 mesiace, pričom termíny
vývozov sú uvedené v kalendári vývozov jednotlivých obcí a poprípade po dohode
obidvoch strán aj skôr.

Článok 5
Doba trvania zmluvy a spôsob jej ukončenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a to odo dňa jej podpísania
2. Zmluvu je možné ukončiť:
A. dohodou strán ku dňu uvedeného v písomnej dohode;
alebo
B. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s 3-mesačnou výpovednou
lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení
písomnej výpovede.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou
písomného očíslovaného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými
stranami.
3. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že ich záväzkový vzťah, upravený zmluvou a
spory z neho vzniknuté, sa budú riadiť slovenskými právnymi predpismi –
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie
obdrží každá zo zmluvných strán.

5. V prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v
záhlaví tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné túto skutočnosť vopred písomne
oznámiť druhej zmluvnej strane.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je podpisovaná podľa ich pravej a slobodnej
vôle, nie v tiesni alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, že si ju
riadne prečítali a súhlasia s celým jej obsahom.
7. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným,
neplatnosť, alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť
alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany
sa zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu
nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v
čase uzavretia tejto zmluvy sledovali neplatným alebo neúčinným ustanovením.
Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z
ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné.
8. Akékoľvek prípadné spory týkajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s touto
zmluvou budú riešené prednostne rokovaním a dohodou zmluvných strán.
9. Dodávateľ sa zaväzuje riadiť sa a dodržiavať zákon o odpadoch , najmä
ustanovenie podľa §16 a nasledujúceho zákona 79/2015.

V Hermanovciach dňa 11.05.2019

V Hermanovciach dňa 11.05.2019

_______________________________
Objednávateľ

_______________________________
Dodávateľ

