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uzatvorená podl'a §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi timito zmluvnými stranami

Zhotovitel':

SpoloČnost'l KOSIT a.s. SÍdlo: Rastislavova 98, 043 46 Košice Zapísaná v: Obch. reg. OS Košice I, Odd.: Sa, Vl. č.: 1169/V

tčo: lo zos zr+ otč: 2o20}6t46t tč opn: srzozooor+or

V zastúpení: Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová, na základe plnej moci

Bankové spojenie: Tatra banka a.s. BIc: TATRSKBX IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001

Poverený zástupca: Romana Theiner

Kontakti Telefón: 0910 B28 773, Émail: theiner@kosit,sk

(d'alej len "zhotovitel"').

Objednávatel':

Spoločnost': Obec Hrabovec nad Laborcom

SÍdlo: Hrabovec nad Laborcom 156, 067 01 Hrabovec nad Laborcom, Slovensko

tčo: oolzz99z DIČ: 2021232565

Bankové spojeniel BIC:

IBAN:
Zapísaná v obch,
registri:
Poverený zástupca: Ing. Anton Kulan

Kontakt! Telefón: 0915 71r 211, E-mail: obechrabovec@gmail.com

(d'alej len ,,objednávatel^'), (d'alej spolu ,,zmluvné strany")

Čt_Áirtcrt< I - pi,ř]{lnr€t zl,ttluvy

1. Zhotovitel'sa touto zmluvou zavázuje vykonávať pre objednávatel'a komplexné služby súvisiace s nakladaním s odpadmi v súlade so zákonom č,
79l20I5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektonich zákonov (d'alej len,.zákon o odpadoch") a s kategorizáciou odpadov v zmysle Katalógu
odpadov stanoveného Vyhláškou MŽP sR č, 36512015 Z, z. (d'alej len ,,Katalóg odpadoť') - odpady skupiny č. 20 Katalógu odpadov - komunálne odpady
vrátane jeho zloŽie( ktoré lrznikajú na Území obce jej obyvatel'mi a príp. právnickými osobami so sídlom v obci a to tieto služby:

a) zber, odvoz a zneŠkodnenie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 20 03 01 zo 110 lit. nádob (kuka) a 110l vriec a 1100
lit. nádob,
b) zber, odvoz a zneŠkodnenie objemného odpadu kat, č. 20 03 07 z vel'kokapacitných kontajnerov (VKK) a vel'koobjemových
kontajnerov (voK),
c) zber. odvoz a zneŠkodnenie drobného stavebného odpadu kat. č, 20 03 08 z vKK a voK,
d) odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu (NO),

to vŠetko v súlade s platným a ÚČinným vŠeobecne závázným nariadením obce o nakladaní s odpadom (d'alej len ,,VzN"), za podmienok dojednaných
touto zmluvou a v rozsahu tak, ako sú tieto služby podrobne špecifikované v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčať tejto zmluvy.
2. Objednávatel'sa touto zmluvou zavázuje zaplatiť zhotovitel'ovi za poslqÁnuté služby dohodnutú cenu za podmienok dojednaných v tejto zmluve a

dodžiavať povinnosti stanovené zmluvou a zákonom o odpadoch..

člÁirlox Ix - §|;{)§io a spós*lr plrtr,lttia

1. Miestom plnenia podl'a tejto zmluvy je katastrálne územie obce Hrabovec nad Laborcom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovitel' bude vykonávať služby podl'a čl. I. ods. 1 písm, a) tejto zmluvy v intervale: 13 vývozov ročne, pričom
konkrétny deň rnívozu zhotovitel'oznámi objednávatelbvi písomne (postačí e-mailom).
3. Oďatné sluŽby podl? Čl. I ods. 1 okrem písm. a) tejto zmluvy sa zhotovitel'zavázuje vykonávať na základe písomnej objednávky (avíza) objednávatel'a,
podl'a potrieb objednávatel'a a kapacitných možností zhotovitel'a. objednávatel'je povinný objednávku zaslať aspoň tri (3) pracovné dni pred
poŽadovaným termínom plnenia a to na dispečing zhotovitel'a (poďačíe-mailom na adresu: obj.dispecing@kosit.sk) a v kópii aj na adresu povereného



zástupcu zhotovitel'a uvedenú v záhlaví zmluvy. Rovnaký potup sa uplatní aj v prípade požiadavky objednávatel'a na služby nad rámec dohodnutrich v
tejto zmluve, tzv. doplnkové služby v oblasti nakladania s odpadom.
4. Zhotovitel'vyhlasuje, Že bude plnť predmet tejto zmluvy v súlade so zákonom o odpadoch a príslušnou legislatívou v oblasti nakladania s odpadmi,
a to energetickým zhodnocovaním, zneŠkodňovaním alebo kombináciou trichto činností v zariadeniach na nakladanie s odpadom alebo na skládkach
odpadu.
5. Zhotovitel'sa zavázuje vykonávať dohodnuté služby vhodnými technickými proďriedkami určenými na tento účel ako aj fozickými osobami, ktoďch
zdravotný stav, schopnosti, kvalifikaČné predpoklady a odborná spósobilosť zodpovedajú činnoďi podl'a tejto zmluvy. V súvislosti s tým je zhotovitel'
povinný dodrŽiavať vŠeobecne závázné právne predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plniť si úlohy na úseku BOZP, PO a ochrany životného
prostredia.

r;t ii,:ii:r ].ii . l llrt;r

1. Na základe dohody zmluvných strán (v súlade so zákonom č, 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení), sa objednávatel'zavázuje zaplatiť zhotovitelbvi
cenu za sluŽby podl'a tejto zmluvy v rozsahu podl'a skutočne vykonaných výkonov. Jednotlivé zložky tvoriace cenu sú špecifikované podl'a druhu a

rozsahu sluŽby v poloŽkovom rozpočte, ktoni tvorí neoddelitel'nú súčaď zmluvy ako príloha č. 1 tejto zmIuvy. Takto stanovená cena požadovaných
služieb sa použije počas celej doby trvania tejto zmluw,
2. Cena za doplnkové sluŽby, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, je stanovená v zmysle planého cenníka doplnkornich služieb zhotovitel'a a bude
predmetom cenovej ponuky každej jednotlivej objednávky.
3. Ceny podl'a tohto článku sa rozumejú bez DPH, ktorú zhotovitel'vyúčtuje podl'a príslušných všeobecne záváznÝch právnych predpisov účinných v čase
vzniku daňovej povinnosti, najmá v zmysle z. Č. L22l2004 z,z, o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (d'alej len .,zákon o DPH").
4. V prípade zneŠkodnenia odpadu jeho uložením na skládke odpadov bude zhotovitel'k cenám podl'a tohto článku osobitne pripočítavať zákonný
poplatok vo výŠke stanovenej podl'a prísluŠných vŠeobecne závázných právnych predpisov účinných v čase poskytnutia služby (nepodlieha DPH);

objednávatel'ako poplatník sa v tejto súvislosti zavázuje oznámiť zhotovitel'ovi údaj o sadzbe.
5. Na základe dohody zmluvných strán jednotkové ceny podl'a odseku 2 tohto článku móžu byť upravené raz ročne vždy k 1. dňu roka jednostranným
právnym úkonom (písomným oznámením) zhotovitel'a:

a) z titulu inflácie v Slovenskej republike vyhlásenej Štatistict;m úradom Slovenskej republiky, a to o sumu §účinu miery inflácie v Slovenskej
republike za beŽný kalendárny rok a výŠky jednotlivých jednotkorných cien za služby platených v bežnom kalendárnom roku, a to vo vťahu k
všethim jednotkorn/,m cenám za služby, a
b) z titulu nárastu výšky minimálnej mzdy vypl,1vajúcej zo všeobecne záváznÝch právnych predpisov/ a to o sumu zodpovedajúcu 1/3
percentuálneho medziroČného nárastu minimálnej mzdy, a to Vo Vzťahu k vŠetkým jednotko\^im cenám za služby, a
c) z titulu zmeny vŠeobecne závázných právnych predpisov na úseku daní, poplatkov a poplatku za uloženie odpadu, alebo ich nahradením, alebo
vznikom no\^ých povinností na úseku daní a poplatkov, a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi rnýdavkami pred takým zvýšením a po takomto
zlniŠen| a to vo vťahu k ti m jednotkovým cenám za služby, ktonich sa takáto zmena tt/ka,

Objednávatel'je povinný platť takto zrnýšené jednotkové ceny za služby od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia podl'a

prvej vety.

i_t lti,ll;:i t,\l - i,j,]]]tlliil1! 1tll,]3;1|;11;1,y

1. Objednávatel'vyhlasuje, že predmet zmluvy bude financovaný v|lučne z prostriedkov obce v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o odpadoch
a súvisiacich právnych predpisov a v zmysle platného a účinného VZN.

2. Na základe dohody zmluvných strán cena za služby podl'a tejto zmluvy bude uhrádzaná mesačne pozadu, podl'a skutočne vykonaných služieb v
príslušnom kalendárnom mesiaci.
3. Cenu za sluŽby podl'a čl. III tejto zmluvy sa objednávatel'zavázuje zaplatiť na základe faktúry - riadneho daňového dokladu so všetkými náležitoďami
v zmysle zákona o DPH, Vystavenej zhotovitelbm najneskór do 15 dní od poskytnutia služby, alebo v prípade opakujúceho sa plnenia - súhrnne raz
mesaČne, vŽdy po uplynutí prísluŠného kalendárneho mesiaca, v ktorom boli služby poskytnuté. Nevyhnutným podkladom pre fakturáciu je doklad o
váhe odobratého odpadu (tzv, váŽny lístok) a/alebo záznam o výkone vozidla (tzv, stazka) a/alebo sprievodný |ist nebezpečného odpadu (Ev. SLNO), a

d'alšie stanovené touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi.
4, Zhotovitel' je v odóvodnených prípadoch oprávnený vystaviť objednávatelbvi zálohovú faKúru a objednávatel'je povinný ju zaplatiť v určenej skrátenej
lehote splatnosti, a to najma, a|e nie |en v prípade omeškania objednávatel'a s úhradou jeho závázkov. V takom prípade zhotovitel'zohl'adní uhradenú
zálohovú platbu vo faktúre podlh ods. 3 tohto článku. Neuhradením zálohovej faktúry riadne a včas stráca objednávatel'nárok na plnenie podl'a tejto
zmluvy.
5, Originál faktúry (aj zálohovej) zhotovitel'odošle objednávatel'ovi pojej vystavení poštou a v prípade požiadavky objednávatel'a aj v kópii na e-mailovú
adresu objednávatel'a uvedenú v záhlaví tejto zmluvy,
6,Lehotasplatnosti faktúryje14dní odjejdoruČenia.Vprípade,žefaktúranebudeobsahovaťvšetkynáležitosti podl'azákonaoDPH,objednávatel'je
oprávnený vrátiť ju na opravu a/alebo doplnenie najneskór do 5 dní od jej doručenia. V takom prípade lehota splatnosti začne plynúť až doručením
opravenej faktúry objednávatel'ovi. Lehota na vrátenie faktúry podl'a tohto odseku je dodňaná, ak objednávatel'v uvedenej lehote odovzdá túto faktúru
na poštovú prepravu.
7, Dňom zaplatenia faKÚry v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy v prospech bankového účtu zhotovitel?.
8. V prípade omeŠkania s Úhradou faktúry je zhotovitel'oprávnený požadovať aj zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,0! o/o z dlžnej sumy za každý
deň omeškania.



9. Ak je objednávatel' v omeŠkaní s Úhradou faktúry viac ako 60 dní odo dňa splatnosti, zhotovitel'je oprávnený písomne odstupť od tejto zmluvy,
nakol'ko sa toto povaŽuje za podstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade zhotovitel' nenesie zodpovednoď za škody vzníknuté v súvisloďi s tým a má
nárok na zaplatenie vŠethich služieb poslrytnubich objednávatelbvi do dňa účinnoďi odďúpenia.

Čt.Árvox V - Závii;lty zrnltrvných strán

1.Zhotovitel' sa zavázuje:
a) vykonávať dohodnuté sluŽby s náležitou odbornou starostlivoďou, riadne a včas, podl'a dohodnutého harmonogramu alebo v zmysle

objednávky a v súlade s oprávnenými požiadavkami objednávatel'a,
b) zabezpeČiť prepravu odpadu vhodnými dopravnými proďriedkami spósobilými na prevádzku v zmysle požiadaviek stanovených zákonom č.

56l20t2 Z.z. o ceďnej doprave v znení neskorších predpisov a v prípade prepravy nebezpečného odpadu aj v súlade s Európskou dohodou o
medzinárodnej preprave nebezpeČných vecí (ADR) a súvisiacimi právnymi predpismi,

c) prewiať a zhodnotiť/zneškodniť dohodnubý,druh odpadu určeným spósobom a v určenom zariadení, pokial'je zhotovitel'oprávnený nakladať
s týmto odpadom v súlade s príslušnými povoleniami na prevádzkovanie určeného zariadenia,

d) vybaviť vozidlo všetkými dokladmi, najmá denným záznamom o rnýkone vozidla (Ev, ďazka),
e) zabezpečiť váženie odovzdaného odpadu a Wstavť o tom doklad,
f) vykonať vŠetky práce súvisiace s odberom odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi,

9) bezodkladne písomne oboznámiť objednávatel? o vzniku akejkol'vek udalosti, Korá bráni alebo ďažuje vykonanie služby (poďačí e-mailom)
h) v prípade odberu nebezpeČného odpadu - kat. ,,N" (dhlej len.,Nď) od objednávatel'a, prevziať na seba všetky povinnosti vyplývajúce zo

zákona o odpadoch, najmá splniť ohlasovacíu povinnoď prepravy NO voči orgánom štátnej správy a zaslať objednávatelbvi kópie tichto
ohlásení vrátane potvrdeného SLNO,

2. Objednávatel' sa zavázuje:
a) zabezpeČiť odovzdanie odpadu tak ako je špecifikovaný v čl, I ods, 1 tejto zmluvy v súlade s platným a účinným VZN obce,
b) zabezpeČiť prítomnoď povereného zástupcu na mieste a v čase vykonávania služby, za účelom potvrdenia záznamu o uýkone vozidla (Ev.

stazka) príp. dhlŠÍch dokladov, a to všetko bezodkladne po poskytnutídohodnutej služby, v opačnom prípade sa stazka považuje za potvrdenú
aj bez podpisu objednávatel?,

c) v prípade odovzdania NO;

i, vystaviť/potvrdiť sprievodný list nebezpeČného odpadu, pokial'sa zmluvné strany nedohodnú, že SLNo Vystaví zhotovitel'a potvrdiť aj
nákladný list pre vnútroštátnu prepravu nebezpečných vecí,
ii.zabezpeČi(abyNObolzabalenývovhodnomobaleariadneoznačenývsú|adesust,§25ods,4zákonaoodpadochavzmyslepožiadaviek
z. č.56l20L2 Z.z. o cestnej doprave a súvisiacimi predpismi,
iii. nezmieŠavať jednotlivé druhy nebezpeČných odpadov navzájom, ani ich neriediť, V prípade odpadov obsahujúcich azbeď tieto stabilizovať,
iv, zabezpeČiť za ÚČelom urČenia nebezpečných vlastností a bližšíich podmienok nakladania s takýmto No odber vzorie(predložť analýzu
vlaďnoďí a zloŽenia No v zmysle §9 vyhlášky MŽP sR č. 37Ll2oL5 Z.z., pokial'tieto údaje nie je možné ziďiť z kafi bezpečnoďných údajov
alebo zo sprievodnej dokumentácie,
v. zabezpeČiť, aby odpadové oleje (d?lej len ,,Oť') ako špecifichý druh NO neboli znečistené látkami obsahujúcimi chlór, rozpúťadlá,
polychlórované bifenyly (PCB), mechanické nečiďoty a pod,, najmá zabezpečiť, aby Ol- spíňal nasledujúce parametre:
. obsah vody v hmotnoďných o/o índx2lo/o
. obsah chlóru v hmotnostných o/o fidx 0,5 o/o

. obsah mech, nečiďót v hmotnostných o/o fildX 1 o/o

. teplota - bod vzplanutia min 110 o C
d) poskytnúť zhotovitel'ovi pri plnení tejto zmluvy nevyhnutne potrebnú súčinnoť,
e) zdňať sa akéhokol'vek konania, Koré by mohlo ohroziť, znemožniť a/alebo zabrániťzhotovitel'ovi v riadnom plnenítejto zmluvy.

3, Za kategorizáciu odpadu zodpovedá objednávatel'. Zhotovitel' má právo vykonať vizuálnu konkolu odpadu s cielbm overiť si údaje o póvode,
vlastnostiach a zložení odpadu deklarované objednávatelbm.
4, VáŽenie zhotovitelbm prevzatého odpadu sa uskutočňuje na certifikovanej váhe. Dokladom preukazujúcim množstvo odovzdaného odpadu je vážny
lístok vystavený zhotovitel'om.
5. Objednávate|'je oprávnený v ktoromkol'vek štádiu vykonávania služby kontrolovať jej vykonávanie.
6. Zhotovitel'má právo odmietnuť prevzatie odpadu a dohodnutú službu nevykonať ak:

a) obsahuje iné druhy odpadov ako sú špecifikované v čl, I. ods. 1 tejto zmluvy;
b) obsahuje také druhy odpadov, s ktoními zhotovitel' nie je oprávnený nakladať v súlade s príslušnými povoleniami a rozhodnutiami na

prevádzkovanie určeného zariadenia;
c) poslrytnutie služieb nie je technicky možné.
Odmietnutie prevzatia odpadu a jeho dóvod zhotovitel'oznámi objednávatelbvi v mieste plnenia a potvrdenie zašle objednávatelbvi tiež písomne
(postaČÍ e-mailom) bez zbytočného odkladu. V tomto prípade objednávatel'ďráca nárok na vykonanie služby.

7. V pr(oade opakovaného odmietnutia podl'a ods. 6 písm. a) tohto odseku, sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany
objednávatel'a s právom zhotovitel'a odďúpiť od tejto zm|uvy.



l']l li,lrl;i rj] i]l\; i..i]i

]". Zhotovitel'sa zavázuje ku dňu zaČatia vykonávania služieb podl'a tejto zmluvy mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, Koré by v súvislosti s
vykonávaním sluŽieb mohol objednávatel'ovi spósobiť sám, prrp. ktoré by mohli spósobiť objednávatel'ovi tretie osoby (napr. subdodávatelia zhotovitel'a)
na sumu minimálne do výšky hodnoty poskytovaných služieb podl'a čl. III. telto zmluvy.
2. Zhotovitel' je povinný poistenie podl'a tohto Článku udrŽiavať po celý čas trvania tejto zmluvy a túto skutočnoď kedykol'vek na požiadanie objednávatel'a,
v lehote piatich (5) pracovných dní od doruČenia tejto požiadavky, aj preukázať objednávatelbvi.
3. V prípade Vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel' povinný ihned'informovať objednáVatel'a o poistnej Udalosti, zabezpečť všetky dókazy a iné doklady
nevyhnutné k zabezpeČeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.

,,; ,,, ,,,.,,, j l,i

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu urČitÚ, od 01.01.2020 do 31.12.2o2o.
2, Zmluvné sa dohodli, že uplynutím dohodnutej doby trvania sa zmluva predlžuje na rovnaké obdobie. To neplatí v prípade, ak niektorá zo zmluvných
doruČÍ druhej strane písomnú výpoved'zo zmluvy a to najneskór tri (3) mesiace pred uplynutím doby jej trvania.
3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno predčasne ukončť:

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ku dňu uvedenému v tejto dohode;
b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností podl'a tejto zmluvy alebo zákona,
c) písomnou rný,povedbu ktorejkol'vek zmluvnej strany aj bez udania dóvodu; rnipovedná lehota je tri (3) mesiace a začína plynúť prrnim dňom

nasledujúceho mesiaca od jej doruČenia druhej zmluvnej strane.
4, Každá zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od zmluvy vždy v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatne poruší svoje povinností stanovené
touto zmluvou, platnou legislatÍvou v oblasti nakladania s odpadmi a Obchodným zákonníkom.
5. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a nadobúda účinnoď dňom jeho doručenia.
6. Ukončením zmluvy ktorýmkol'vek spósobom nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

', l

1. Zmluvné strany berú na vedomie, Že pri plnení tejto zmluvy budú mať prístup k informáciám tikajúcim sa druhej zmluvnej strany (d'alej len ,,dotknutá
zmluvná sřana") a jej podnikanial najmá k informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej/ finančnej, majetkovej, organizačnej, personálnej,
hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékol'vek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej
strany, ktoré druhá zmluvná strana získa úďne, pkomne alebo v akejkol'vek inej forme pri plnení tejto zmluw aIebo v jej súvislosti, sú predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, rovnako ak ich dotknutá zmluvná strana ti,mto označuje ako dóverné v zmysle § 271 Obchodného
zákonníka (d'alej len,,dóverné informácie"),
2. Zmluvné stíany sa dohodli, že vykonajú všetky opatrenia na zabezpečenie utajenia dóverných informácií v súvislosti s touto zmluvou a vzájomnou
koreŠpondenciou v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa zavázujú, že splnenie účelu tohto článku:

a) budú zachovávať mlČanlivosť o dóverných informáciách, najmá sa zavázujú s dóvernými informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto
dóverné informácie bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe
neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo iného nevyuŽiť,

b) písomne oznámia dotknutej zmluvnej ďrane akékol'vek okolnosti, ktoré by mohli Viesť k vzniku konfliktu záujmov s dotknutou zmluvou stranou,
c) pouŽijú dóverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluw a na dosiahnutie účelu podl'a tejto zmluvy,
d) obmedzia zverenie dóverných informácií iba bim svojim zamestnancom, ktorí sú určení na plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktoďch zabezpečujú

dodržiavanie dóvernosti týchto informácií a povinností s tf,m súvisiacich,
e) o kaŽdom sprístupnení dóverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených všeobecne záváznými právnymi predpismi budú informovať

dotknutú zmluvnú stranu, priČom sa uvedené povinnosti zavázujú vykonávať so všetkou potrebnou odbornou starostlivosťou.
3. Objednávatel'sa zavázuje zdrŽať sa akéhokol'vek konania poškodzujúceho dobrú poveď, dobré meno alebo záujmy Zhotovitel'a, ako aj akejkol'vek formy
ovplyvňovania existujúcich Či potenciálnych klientov zhotovitel'a s cielbm ukonČenia alebo obmedzenia spolupráce s Zhotovitel'om, a to i po skončení tejto
Zmluvy.
4. V prípade poruŠenia ktorejkol'vek povinnosti podl'a tohto článku je dotknutá zmluvná strana oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany za každé
takéto poruŠenie, a to aj opakovane/ zaplatenie zmluvnej pokuty vo rniške 100 €, a to v lehote určenej vo rnýzve na jej úhradu. Zaplatením zmluvnej pokuty
nie je dotknuti nárok na náhradu škody spósobenej dotknutej zmluvnej strane porušením týchto povinností,
5. Tento Článok zmluvy sa nevzťahuje na zverejňovanie, sprístupňovanie a poskytovanie informácii objednávatel'om, ak povinnoď zverejňovať, sprístupňovať
alebo poskytovať informácie mu vyplýva zovšeobecne závázných právnych predpisov, najmá, no nievýlučne zoz.č.2tll2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektoďch zákonov (zákon o slobode informácií),
6. Závázok zachovať mlČanlivosť o dóverných informáciách pretrváva v priebehu trvania tejto zmluvy a neobmedzene aj po zániku zmluvy.



r.,:e,,.*,i'.tttii IX,. 7-1jv,;:l,r,:iná :;:;ťitl,tl;,,,l+liti.;

1. Adresou pre doruČovanie sa rozumie adresa sídla ako aj eínaibvá adresa uvederrá v áhlaví tejto zriluvy, pričorn každú zmerru je dotknutá súana povinná
bezodldadne oanámť druhej anluvnej ýane. V pdpade poďrybnoďí platí že anena adresy nebda prarkázateíne ozrámená.
2. PÍsoínnoď doruČot aíui ele*bOniďy podra tejto unluvy sa poaŽrje za drrÉenú najneskór diíon ndedujúcin po dnijej odo,dania. písornnocť doručovaná
PoŠtou sa povaŽuje za doruČenú aj dňom wítenh ásielky odosiehtďovi, bez ohťadu na dóvod jej nedoručenia, i keď sa adresiát o nej nedoaýie,
3. Prilďtott a neoddelibrnou sliČďou tejm znkruy sú tkžvšeobecrré obdroďré podmienky spdocíloďi l(oslT, a.s (ďabj bn ,,voP'), "), ktoré sú ávázné
Pre obidve znluvné strany, pokiať v zrnluve nie je uvedené inak. Odlišné dojednania obshhnuté v anluve nrajú vždy prednosť pred ustanoveniami Vop,
4. Zmfumé vťatry buto rnhnrog výýovrre neuprarerré, sa riiťia pd*r§lýn$ ustarroleniami VOP, aikona o odpadoďr v platnorn mení, zuvisiacimi právnymi
predptsmi a Obóodným ákonnkom v tornto poradí,
5. Ak niektoré usůaflolrenia €to Znduvy budú Zmltrvrre sbann srd al€bo ffi kťíp€bů,é orgáí,y považovať za nepla# alebo nevymáhatelhé, potorrr
takéto u$anovenie brrde nephtné iba v dotknutorn a v najužšorn možnorn rozsahu, pričom jeho zvyšná čaď, význam a dopady, ako aj ostatné usanovenia
tejto Zmhny zo§ůfirdú v datno6ti. Zmluvné sů-arry fudú v takom pípade postrrpovať tak aby učel ustanolení pwažovan,fiň za nevymáhatelhé alebo
neplatné bol v maximiáhej moŽnej miere rešpeklovaný a pre Zmluvné strany právne záviizný vo fonne umožňujúcej jeho právnu vymáhaternoď,
6. Akékoívek znerry tejto mrluvy je moŽné vykonať výfuóe písornne vo forme dodatku podpísanďro oborna znlrrwr,ýmí stranami. To neplať v pípadoch
ďanovenýÓ touto znluvou, najmá fi aT€ne poverenýďr osób zmluvnýrlr strán a pri znene obsahu priloh tejto zmluvy z dóvodu aneny príslušných právnyó
PredPi§ov alebo PdsluŠnýÓ povolení na preválzku určeného zariadenia, kedy tieto nróžu byť mmerre jednosřanným omámením doruéným druhej zmluvnej
strane.
7. Tiito anluva nadÓ{ida platnoď dňom jej @pisu óťrorru arrluvnými sřanaíni a riňnnoď dňorn nasledujúdm po dni jej alerejnenia v súhde s ust.
§47a ákona Č. 40l19a Z;z, ObČiansky ákonník, o čorn ójedruirlatď upovedorní áďoviteía (po§ači e-rnaikrn).
8. Táto znluva je vyhotovená v dvoďr (2) rovnoplsoďr s platnosťou originálu, po jednoín exeínplári pre kaáú anfuvnú sbanu,
9. Zmluvrré stranY PrehlasujÚ, Že si bito znluvu prečftali, jej ósahu v cebn rozsahu porozurneli a nenajú k nanu v,ihrady ani ďalše pripomienky, že ich
znluwrá voínocť nie je obmedzená, znluva je píeja\srn k*r slobodnej a vážnej vóle, nebola uzavíehá pod náthkom, ani v ťesni a ani za nevýhodných
podmiatolq i$ prejav vóle je urČ$ý a zroarmitelhý na mak óho túto anluw vlastr}oručne podpisujú.

i i,]:,,i;jil,

1. Všeobecné obóodné podmienky spolochosti KOSIT a.s.
2. Splnorrrocrrenie

3. Rozpis služeb a jednotkolrýó ciert

za ňotovitd'a
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