
Zmluva o poskytovaní služieb Uzatvorená podľa § 269 Obchodného 

zákonníka 
 

medzi 

 

Objednávateľom: Potraviny Ján Kocik, s.r.o. 

   Kamienka 182 

   067 83  Kamenica nad Cirochou  

   IČO: 52609367 

   IČ DPH: 2121090862 

   DIČ: 2121090862 

   Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

   IBAN: SK69 0200 000 000 422 476 0955 

   Prevádzka: Kamienka 231 

           067 83 Kamenica nad Cirochou 

 

 

Dodávateľom:  Obecný úrad Kamienka  

     Zastúpený: Ing. Benjamín Blaha  

    Sídlo: Kamienka 143, 067 83  Kamenica nad Cirochou  

     IČO: 00 323 110 

      IBAN: SK86 5600 000 000 423 857 0001 

    Bankové spojenie: Prima banka, a.s. 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je zhromažďovanie, odvoz  a likvidácia komunálneho odpadu zo 

110 litrových KUKA nádob v počte 1 ks. 

2. Predmet zmluvy bude uskutočňovaný v rozsahu určenom objednávateľom, t.j. podľa 

čl. III písm. B) tejto zmluvy. 

 

 

II. 

Miesto plnenia 

 

1. Miesto plnenia, kde bude dodávateľ uskutočňovať predmet zmluvy je názov a adresa 

prevádzky: Potraviny Ján Kocik, s.r.o., Kamienka 231, 067 83  Kamenica nad 

Cirochou  

 

 

III. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

A) Povinnosti objednávateľa: 

 

a. Objednávateľ zhromažďuje a skladuje komunálny odpad v 110 litrových KUKA  

nádobách, ktoré sú jeho majetkom.  

b. Objednávateľ zodpovedá za čistotu priestranstiev, na ktorých sú nádoby 

umiestnené.  



c. Objednávateľ do zberných nádob určených na komunálny odpad, nesmie ukladať 

osobitne zbierané zložky odpadu (triedený odpad), ktoré dodávateľ zbiera 

samostatne.  

d. Objednávateľ je povinný nádoby sprístupniť v čase odvozu.  

e. Objednávateľ je v zmysle zákona 223/2001 povinný nahlásiť, alebo predložiť 

oprávnenej organizácií zmenu, ktorá nastala v jeho činnosti  

 

 

B) Povinnosti dodávateľa:  

 

a. Dodávateľ je povinný vyvážať zhromažďovaný odpad v 110 litrových KUKA 

nádobách podľa harmonogramu vývozu pre obec. 

b. Dodávateľ je povinný v prípade vynechaného dohodnutého termínu odvozu 

uskutočniť odvoz v náhradnom termíne.   

 

 

IV. 

Cena predmetu zmluvy 

 

Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v aktuálnom znení.  

 

 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

s účinnosťou od 01.01.2020. 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vypracované písomne formou dodatku 

a nadobúdajú platnosť po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach 1x pre objednávateľa a 1x pre 

dodávateľa.  

4. Ostatné povinnosti, ktoré nie sú v zmluve uvedené tak pre objednávateľa ako aj pre 

dodávateľa platia v zmysle platného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými  odpadmi na území obce Kamienka.  

5. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ju zmluvné strany podpísali slobodne, vážne 

bez akéhokoľvek donútenia a vplyvu nápadne nevýhodných podmienok v súlade so 

zásadami poctivého obchodného styku. 

 

 

 

 

V Kamienke dňa 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

.............................................................                   .............................................................   

  Ján Kocik       Ing. Benjamín Blaha – starosta  


