
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ZBERU, ODVOZU A LIKVIDÁCIE KOMUNÁLNEIIO

ODPADU

uzatvorená v súlade s ustanoveniami ý 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej
len „ Obchodný zákonník “) v spojení s ~ 81 ods. 7 a ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch
a o zmene a „op/není niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov (d‘aiej len „ Zákon o odpadoch “)
a zákona č. 343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov („‘alej len „ Zákon o VO“)

(„‘alej /en „zmluva “)

ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno: Obec Lozorno

Sídlo: Hlavná 1, 900 55 Lozorno

iČo: 00304905

DIČ: 2020643669

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

IBAN: SK34 5600 0000 0032 0374 7001

V zastúpení: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta

E~mail: obec(~lozorno.sk

(d‘alej len „objednávatel“)

a

Obchodné meno: FCC Slovensko, s.r.o.

Sídlo: Bratislavská 18, 900 51 Zohor

iČo: 31 318 762

DIČ: 2020358538

iČ DPH: SK2020358538

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.



IBAN: SK3O 1100000000262604 19‘70

V zastúpení: Ing. Eva Mikulášiová, funkcia — konatel‘

Petr Urbánek, funkcia — konateľ

Ing. Tomáš Varga, funkcia — konatel‘

Ing. Tomáš Fajkus, funkcia — konatel‘

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd BAl, Oddiel: Sro, vložka č. 13406B

E-mail: obchod~fcc-group. sk

Telefonický kontakt: +421 903 288 733

(d‘alej len „dodávatel“)

(objednávatel‘ a dodávateľ ďalej spolu len „zmluvné strany“)

‚ PREAMBULA

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú podľa osobitných predpisov oprávnené na výkon
všetkých činností, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností vzájomne dohodnutých v
tejto zmiuve. Dodávateľ vyhlasuje, že svoje oprávnenie na výkon činností podľa tejto
zmluvy bude po celú dobu jej trvania udržiavat‘ v platnosti tak, aby mohol riadne a včas
plniť povinnosti z tejto zmiuvy mu vyplývajúce.

2. Na účely tejto zmluvy ajej príloh sa pod pojmom „služby“ rozumejú služby špecifikované
v či. I zmluvy.

3. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania s
predmetom zákazky: „Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu v obci Lozorno“, na
podklade ponuky predloženej dodávatel‘om v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania ako je uvedené v čl. VII ods. 3 tejto zmluvy.

ČLÁNOK I - Predmet zmluvy

1. Dodávatel‘ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávat‘ pre obj ednávateľa komplexné služby
súvisiace s nakladaním s odpadmi v súiade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
upravujúcimi nakiadanie s odpadmi, najmä v súiade so Zákonom o odpadoch a s
kategorizáciou odpadov v zmysle Katalógu odpadov stanoveného Vyhláškou MŽP SR Č.
J6~/2013 Z. z. (d‘aloj Ion „Katalůg odpadov“) odpady skupiny Č. 20 KataIógu odpadov
- komunálne odpady vrátane jeho zložiek, ktoré vznikajú na území obce a póvodcami



ktorých sú obyvatelia obce a podnikateľské subjekty so sídlom alebo prevádzkou v obci a
to tieto služby:
a) zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu kat. Č. 20 03 01 zo 120

lit, nádob, 240 lit, nádob a 120 lit. vriec a 1100 lit, nádob alebo mých zberných nádob
podl‘a osobitnej dohody zmluvných strán, a to podl‘a zoznamu pre daný účel
u obj ednávatel‘a registrovaných odpadových nádob (ďalej len „Zoznam
registrovaných odpadových nádob“), ktorý objednávatel‘ predloží dodávatel‘ovi
(postačí e-mailom) najneskór 5 dní vopred pred dohodnutým dňom vývozu, vzor
Zoznamu registrovaných odpadových nádob tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy,

b) vybavenie odpadových nádob uvedených v Zozname registrovaných odpadových
nádob elektronickými čipmi vo vlastníctve dodávatel‘a,

to všetko v súlade s platným a účinným všeobecne záväzným 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 neoddeliteľnú súčast‘
tejto zmluvy.

2. Objednávatel‘ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatit‘ dodávateľovi za poskytnuté služby
dohodnutú cenu za podmienok dojednaných v tejto zmluve a dodržiavat‘ povinnosti
stanovené zmluvou a zákonom o odpadoch.

ČLÁNOK II - Miesto a spósob pinenia

1. Miestom plnenia podl‘a tejto zmluvy je katastrálne územie obce Lozorno.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávatel‘je povinný a bude vykonávat‘ a poskytovat‘ služby
podl‘a Čl. I. ods. 1 písm. a) tejto zmluvy v intervale: 52 vývozov ročne, pričom konkrétne
a závázné dni vývozu odpadu v príslušnom kalendárnom roku dodávateľ oznámi vopred
obj ednávatel‘ovi písomne vo fot-me harmonogramu vývozu (postačí e-mailom) vždy aspoň
2 mesiace vopred pred začatím príslušného kalendárneho roka. Dni vývozu odpadu pre
prvý aj neúplný kalendárny rok trvania tejto zmluvy sú uvedené v harmonograme vývozu
pre rok 2021, ktorý tvorí Prilohu Č. 2 tejto zmluvy. Akúkol‘vek zmenu konkrétneho
vývozného dňa voČi harmonogramu vývozu je dodávatel‘ povinný písomne oznámit‘
obj ednávatel‘ovi minimálne 14 dní vopred (postačí e-mailom).

3. Dodávatel‘ vyhlasuje a dodávatel‘ovi zaručuje, že bude plnit‘ predmet tejto zmluvy v súlade
so zákonom o odpadoch a príslušnou legislatívou v oblasti nakladania s odpadmi, a to
energetickým zhodnocovaním, zneškodňovaním alebo kombináciou týchto činností v
zariadeniach na nakladanie s odpadom alebo na skládkach odpadu, ktoré majú vydané
a platné príslušné povolenia na nakladanie s odpadom v príslušnom rozsahu.

4. Dodávatel‘ sa zaväzuje aje povinný vykonávat‘ dohodnuté služby vhodnými technickými
prostriedkami určenými na účely tejto zmluvy ako aj fyzickými osobami, ktorých
zdravotný stav, schopnosti, kvalifikačně predpoklady a odborná spósobilost‘ zodpovedajú
činnosti podl‘a tejto zmluvy. V súvislosti stým je dodávatel‘ povinný dodržiavat‘ všeobecne
~k ‚‘~4~ [I(~ pí ~kv iie pí ccípí~y [c‘~I.ieČLio~(1 ~‘ OĹlII‘tuy zdravia pt-i ~ ochrany pr~c1 požlannl a
plnit‘ si úlohy na úseku BOZP, P0 a ochrany životného prostredia.



5. Dodávateľje povinný poskytovat‘ a vykonávat‘ služby sám vo vlastnom mene a na viastný
účet. Zadanie akejkol‘vek časti prác alebo služieb podl‘a tejto zmluvy tretej osobe
(subdodávatel‘ovi) si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas obj ednávatel‘a. Aj v prípade
subdodávky zodpovedá dodávatel‘ voči obj ednávatel‘ovi tak, ako keby službu a pinenie
podl‘a tejto zmluvy poskytol sám.

ČLÁNOK III - Cena

Na základe dohody zmluvných strán (v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v
platnom znení), sa obj ednávatel‘ zaväzuje zaplatit‘ dodávatel‘ovi pevne dohodnutú cenu za
služby podľa tejto zmluvy v rozsahu podl‘a skutočne vykonaných výkonov. Jednotlivé
zložky tvoriace cenu sú špecifikované podľa druhu a rozsahu služby v cenovom prehl‘ade,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčast‘ zmluvy ako Príloha č. 1 tejto zmluvy. Takto stanovená
cena požadovaných služieb sa použije aje záväzná počas celej doby trvania tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa d‘alej dohodli, že pokial‘ dójde k zmene vývozného dňa na základe
oznámenia dodávateľa podl‘a či. II ods. 2 tejto zmiuvy, poskytne dodávateľ pre tento
konkrétny zmenený vývozný deň obj ednávateľovi zľavu z ceny služby vo výške 25%
(zl‘ava sa vzt‘ahuje na všetky jednotlivé ziožky ceny služby s výnimkou poplatku za
uloženie odpadu na skládku odpadov).

3. V cenách podl‘a ods. 1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady a výdavky dodávatel‘a
akokol‘vek priamo alebo nepriamo súvisiace s poskytovaním a vykonávaním služieb podľa
tejto zmluvy, pokiaľ nie je v tejto zmluve osobitne uvedené inak. Dodávateľ vyhlasuje
a obj ednávatel‘ovi zaručuje, že pri stanovení cien podl‘a tejto zmluvy zohľadnil všetky
podklady, východiská a aspekty pre riadnu a úplnú tvorbu tu uvedených cien a že je
schopný riadne, včas a úplne poskytovaf a vykonávat‘ služby a pinenia podl‘a tejto zmluvy
za tu uvedené ceny.

4. Ceny podl‘a tohto článku sa rozumejú bez DPH, ktorú dodávateľ vyúčtuje podľa
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej
povinnosti, najmä v zmysle z. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov (d‘alej len „Zákon o DPH“).

5. V prípade zneškodnenia odpadu jeho uložením na skiádke odpadov bude dodávatei‘ k
cenám podl‘a tohto článku osobitne pripočítavat‘ zákonný poplatok vo výške stanovenej
podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase poskytnutia
služby (nepodlieha DPH); objednávatel‘ ako poplatník sa v tejto súvislosti zaväzuje
oznámit‘ dodávateľovi údaj o sadzbe na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na
skládku odpadov.

6. V prípade významnej alebo podstatnej zmeny cien vstupov a nákladov vstupujúcich do
kalkulácie v tejto zmluve dohodnutej akejkoľvek jednotkovej ceny sa zmluvné strany
zaväzujú v dobrej viere rokovat‘ za účeiom dosiabnutia zhody o novej úprave cien
zohľadňujúcej najviac 75% z príslušnej zmeny. Za takéto vstupy sa pritom považuje
11(~(l[1O(It I1I[íd[tI11L~J ~II/,(l~‘ ~(ittL(i‘~tt~t ~ ?I~VÍt/~ÍýIU )I“IIýIU~ ((~~

pohonných látok a dane a poplatky priamo spojené s predmetom pinenia (zberom ‚



ukladaním a likvidáciou odpadu). Každá zo strán je oprávnená požiadat‘ o zmenu
dohodnutej jednotkovej ceny vychádzajúc z medziročnej zmeny výšky vstupov počítanej
medziročne vždy k 01.06., pričom návrh novej jednotkovej ceny doručí druhej strane
najneskór do 31.07. tak, aby dohoda o novej jednotkovej cene mohla byt‘ dosiahnutá nie
neskór ako do 31.10. Nové jednotkové ceny potom platia počnúc 01.01. nasledujúceho
roka, pokial‘ nebude stranami výslovne dohodnuté inak. Pokial‘ takáto dohoda nebude
dosiahnutá má každá zo strán oprávnenie túto zmluvu vypovedat‘ a to doručením výpovede
druhej zmluvnej strane najneskór do 30.11. Výpovedná lehota začne plynút‘ 01.01.
nasledujúceho roka a skončí uplynutím 12 mesiacov.

ČLÁNOK IV - Platobné podmienky

Obj ednávatel‘ vyhlasuje, že predmet zmluvy bude frnancovaný výlučne z prostriedkov obce
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o odpadoch a súvisiacich právnych
predpisov.

2. Na základe dohody zmluvných strán cena za služby podl‘a tejto zmluvy bude uhrádzaná
mesačne spätne, podl‘a skutočne vykonaných služieb v príslušnom kalendárnom mesiaci.

3. Cenu za služby podľa či. I ods. 1 tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatit‘ na základe
faktúry - riadneho daňového dokladu so všetkými náležitost‘ami v zmysle Zákona o DPH,
vystavenej dodávateľom najneskór do 15 dní od poskytnutia služby, alebo v prípade
opakujúceho sa plnenia - súbrnne 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) z vážiaceho systému (čl. V tejto
zmluvy) a záznam o výkone vozidla (tzv. stazka), a d‘alšie stanovené touto zmluvou a
príslušnými právnymi predpismi.

4. Originál faktúry dodávatel‘ odošle obj ednávatel‘ovi Po jej vystavení poštou a v prípade
požiadavky obj ednávateľa aj v kópii na e-mailovú adresu obj ednávatel‘a uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy.

5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia. V prípade, že faktúra nebude
obsahovat‘ všetky náležitosti podľa Zákona o DPH, objednávateľje oprávnený vrátit‘ju na
opravu a!alebo doplnenie najneskór do 5 dní od jej doručenia. V takom prípade lehota
splatnosti začne plynút‘ až doručením opravenej a riadne vystavenej faktúry
objednávateľovi. Lehota na vrátenie faktúry podľa tohto odseku je dodržaná, ak
obj ednávatel‘ v uvedenej lehote odovzdá túto faktúru na poštovú prepravu.

6. Dňom zaplatenia faktúry v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň odpísania
príslušnej sumy z účtu obj ednávatel‘a.

7. V prípade omeškania s úbradou faktúry je dodávatel‘ oprávnený požadovat‘ aj zaplatenie
úrokov z omeškania vo výške stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8. Akje objednávatel‘ v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 90 dní odo dňa splatnosti a túto
iwuluadi ani v dodatočncj luhot~ nk krat~eJ ako 10 dul Po torn ako na to bol zo stiauiy
dodávatel‘a písomne vyzvaný, dodávatel‘ je oprávnený písomne odstúpit‘ od tejto zmluvy,



nakoľko sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade dodávatel‘
nenesie zodpovednost‘ za škody vzniknuté v súvislosti s tým a má nárok na zaplatenie
všetkých služieb poskytnutých objednávatel‘ovi do dňa účinnosti odstúpenia.

ČLÁNOK V — Povinnosti a záväzky zmluvných strán

Dodávateľ je povinný a zaväzuje Sa:
a) vykonávat‘ dohodnuté služby podľa tejto zmluvy s náležitou odbornou starostlivost‘ou,

riadne a včas, podl‘a dohodnutého harmonogramu alebo v zmysle objednávky a v
súlade s oprávnenými požiadavkami obj ednávateľa ako aj v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi,

b) vykonávat‘ a poskytovat‘ služby dohodnuté podľa tejto zmluvy tak, aby nedochádzalo
k negatívnym vplyvom na životné prostredie, aby nebola obrozená bezpečnost‘
a plynulost‘ cestnej premávky a aby nedochádzalo ku škodám na majetku
obj ednávatel‘a alebo tretích osób,

c) udržiavať odpadové nádoby v prevádzkyschopnom stave,
d) raz ročne zabezpečiť dezinfekciu odpadových nádob vývoz ktorých zabezpečuje

dodávatel‘ podľa tejto zmluvy,
e) v prípade poškodenia odpadových nádob pri manipulácii s nimi zo strany dodávatel‘a

tieto na vlastně náklady opravit‘, resp. zabezpečit‘ na vlastné náklady ich výmenu
(vrátane inštalácie alebo preinštalovania elektronických čipových zariadení, ktorými
sú odpadové nádoby vybavené), a to najneskór do 3 pracovných dní odo dňa ich
poškodenia alebo nahlásenia ich poškodenia dodávatel‘ovi,

f) vývoz odpadu z obytných zón vykonávat‘ najskór Po 6,00 hod., v deň vývozu
uskutočnit‘ celý vývoz najneskór do 16,00 hod.,

g) zabezpečit‘ vyzdvibnutie, odvoz a prepravu odpadu vhodnými a na to určenými
a vybavenými dopravnými prostriedkami spósohilými na prevádzku v zmysle
požiadaviek stanovených zákonom č. 56/20 12 Z. z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov a v prípade prepravy nebezpečného odpadu aj v súlade s
Európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpečných ved (ADR) a
súvisiacimi právnymi predpismi, pričom vozidlá musia byt‘ zároveň v stave, ktorý
zabezpečí, že nedójde k akémukoľvek znečisteniu miesta plnenia podl‘a tejto zmluvy,

h) prevziat‘ a zhodnotit‘/zneškodnit‘/uložit‘ dohodnutý druh odpadu platnou legislativou
určeným spósobom a v určenom zariadení, disponujúcim povolením na dané
nakiadanie s odpadom,

i) vybavit‘ každé jedno vozidlo použité pri plnení povinností podl‘a tejto zmluvy
všetkými dokiadmi, najmä denným záznamom o výkone vozidla (tzv. stazka)
a technickými zariadeniami potrebnými a vhodnými pre poskytnutie riadnej a úplnej
služby podľa tejto zmluvy (vrátane technického zariadenia umožňujúceho načítanie
informácií z elektronických čipov umiestnených na odpadových nádobách),

j) vybavit‘ na vlastné náklady odpadové nádoby podľa Zoznamu registrovaných
odpadových nádob elektronickými čipmi pre riadne fungovanie Systému (ako je tento
definovaný d‘alej~ a zabezpečit‘ údržbu týchto elektronických čipov ako aj priebežné
doiiiš~aIovaiiie eleklioiiicky~li čipu“ na odpadové nádoby iieskói Zo silany



obj ednávatel‘a do Zoznamu registrovaných odpadových nádob doplnené tak, aby v deň
vývozu boli všetky odpadové nádoby uvedené v Zozname registrovaných odpadových
nádob takýmito elektronickými čipmi vybavené,

k) vykonat‘ vývoz odpadu len z tých odpadových nádob, ktoré sú uvedené v Zozname
registrovaných odpadových nádob a nevykonat‘ vývoz žiadneho mého odpadu (pokiaľ
z tejto zmluvy nevyplýva inak), ani vývoz odpadu z odpadových nádob neuvedených
v Zozname registrovaných odpadových nádob a z odpadových nádob síce v Zozname
registrovaných odpadových nádob uvedených ale s poznámkou „zablokované“.

1) zabezpečit‘ váženie prevzatého odpadu a vystavit‘ o torn doklad, za týmto účelorn
musia byt‘ dopravné prostriedky dodávateľa vybavené samostatným vážiacim
systérnom certifikovaným podl‘a direktívy 01ML RS 1/2006 (d‘alej len “Systém“)
presnost‘ váženia triedy Y(b), pričom tento Systém musí umožňovať zároveň načítanie
informácií z elektronického čipu umiestneného na každej odpadovej nádobe
minimálne v takom rozsahu, aby bob možné identifikovat‘ póvodcu odpadu, vel‘kost‘
nádoby, druh odpadu, frekvenciu vývozu a individuálne vo vzt‘ahu k póvodcovi
odpadu zistené množstvo odpadu, ako aj sledovat‘ miesto a čas prevzatia odpadu
z jednotlivých zberných odpadových nádob.

m) zabezpečit‘ elektronický online 24 hodinový prístup objednávatel‘a k údajom a dátam
podľa písm. e) tohto odseku (napr. uložením v cloude, resp. mým obdobným vhodným
spósobom) s možnost‘ou st‘ahovania a prevzatia tam sa nachádzajúcim údajov a dát do
databáz obj ednávateľa, vrátane zabezpečenia ochrany týchto údaj ov a dát pred
zneužitím tret‘ou osobou a pred neoprávneným prístupom tretích osób; za týmto
účelom poskytne dodávatel‘ obj ednávatel‘ovi aj príslušné prístupové údaje,

n) zabezpečit‘ uchovanie a prístup k údajom a dátam podľa písm. f) tohto odseku za
obdobie najmenej vždy celého predchádzajúceho kalendámeho roka trvania tejto
zmluvy,

o) vyhotovit‘ a predložit‘ obj ednávatel‘ovi súhrnný prehl‘ad dát podl‘a písm. e) tohto
odseku za každý aj neúplný kalendárny rok trvania tejto zmluvy, a to v lehote
najneskór do 15 dní odo dňa uplynutia príslušného kalendámeho roka, resp. skončenia
tejto zmluvy,

p) vykonat‘ všetky práce, úkony (aj administratívne) súvisiace s odberom, prepravou,
zhodnotením, zneškodnenírn, uložením alebo likvidáciou odpadov v súlade so
zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi na úseku nakiadania
s odpadmi a na úseku ochrany životného prostredia,

oj zabezpečit‘ čistotu v mieste odpadovej nádoby a bezodkladne odstránif akékoľvek
znečistenie spósobené dodávateľom v mieste pinenia a poskytovania služieb podľa
tejto zmluvy,

r) v rámci vykonania zberu odpadu vrátit‘ odpadové nádoby na póvodné miesto, kde bola
umiestnená,

s) informovat‘ obj ednávateľa o skutočnosti, že pre niektorého póvodcu odpadu je objem
odpadovej nádoby nepostačujúci, napríklad ak sa v okolí odpadovej nádoby nachádza
d‘alší odpad, ktorý z kapacitných dóvodov odpadovej nádoby nebol do nej umiestnený,

t) uskutočnit‘ náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné dodržat‘ dohodnutý
harmonogram vývozu z dóvodu vyššej moci (nepriaznivé poveternostné podmienky,
technické prekážky a pod.), a to najneskór do 24 hodín od póvodne dohodnutého
Lciiuiuu v~ivuzu odpadu,



u) bezodkladne pisomne oboznámit‘ obj ednávatel‘a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá
bráni alebo st‘ažuje vykonanie služby (postačí e-mailom).

2. Obj ednávatel‘ sa zaväzuj e:
a) zabezpečit‘ odovzdanie odpadu tak ako je špecifikovaný v či. I ods. 1 tejto zmluvy v

súlade s platným a účiimým VZN obce,
b) predkladat‘ dodávatel‘ovi Zoznam registrovaných odpadových nádob spósobom

a v lehotách uvedených v tejto zmluve,
c) poskytnút‘ dodávatel‘ovi pri pineni tejto zmiuvy nevyhnutne potrebnú súčinnost‘,
d) zdržat‘ sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohrozit‘, znemožnit‘ a!alebo zabránit‘

dodávatel‘ovi v riadnom plnení tejto zmluvy.

3. Za kategorizáciu odpadu zodpovedá objednávatel‘. Dodávatel‘ má právo vykonat‘ vizuálnu
kontrolu odpadu s cieľom overit‘ si údaje o póvode, vlastnostiach a zložení odpadu
deklarované obj ednávatel‘om.

4. Váženie dodávatel‘om prevzatého odpadu sa uskutočňuje podľa bodu 1, písm. e) tohto
článku. Dokiadom preukazujúcim množstvo odovzdaného odpadu za účelom jeho
zhodnotenia, zneškodnenia, uloženia aiebo likvidácie je vážny listok vystavený osobou,
ktorá za týmto účeiom odpad od dodávateľa prevzala. Z dohodnutého postupu váženia
odpaduje zrejmé, že vážny údaj o množstve dodávateľom prevzatého odpadu a vážny údaj
o množstve dodávateľom za účelom jeho zhodnotenia, zneškodnenia, uloženia alebo
likvidácie d‘alej odovzdaného odpadu musia byť v zásade zhodné, pre fakturáciu je
rozhodný vážny údaj o množstve dodávatel‘om prevzatého odpadu.

5. Obj ednávatel‘ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania služby kontrolovat‘ jej
vykonávanie.

6. Dodávatel‘ má právo odmietnut‘ prevzatie odpadu a dohodnutú službu nevykonat‘ ak:
a) obsahuje mé druhy odpadov ako sú špeciflkované v či. I. ods. 1 tejto zmluvy,
b) odpadová nádoba určená na vývoz odpadu a uvedená v Zozname registrovaných

odpadových nádob nie je technicky spósobilá na poskytnutie dohodnutej služby
z dóvodov mých ako na strane dodávatel‘a aiebo ak odpadová nádoba nieje za účelom
vykonania dohodnutej služby dostatočne prístupná z verejnej komunikácie,

c) obsahuje také druhy odpadov, s ktorými dodávatel‘ nieje oprávnený nakiadat‘ v súiade
s prfslušnými povoieniami a rozhodnutiami na prevádzkovanie určeného zariadenia.

Odmietnutie prevzatia odpadu a jeho dóvod dodávateľ oznámi bezodkladne
obj ednávateľovi v mieste pinenia a potvrdenie zašle obj ednávateľovi tiež písomne (postačí
e-mailom) bez zbytočného odkladu. V tomto prípade obj ednávateľ stráca nárok na
vykonanie služby a dodávateľ na odplatu za službu.

Podľa možnosti dodávatel‘ zabezpečí pre objednávateľa možnosť preverenia dóvodu pre
odmietnutie prevzatia odpadu tak, aby obj ednávateľ mohol prijaf účinné opatrenia
smerujúce k náprave.

‘7. Dodávateľ vyhlasuje a objednávateľovi zaručuje, že je osobou pine odborne spósobilou
k vykonávaniu činností podľa tejto zmiuvy, a že objednávatel‘ uzatvorením tejto zmluvy
plní poclmienkv stanovené všeobecne záváznými právnvmi predpismi na zabezpečenie
zberu, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu v rozsahu činnosti, k akej je podl‘a tejto



zmluvy povinný dodávatel‘. V prípade nepravdivosti uvedeného vyhlásenia dodávatel‘a
alebo porušenia niektorých z povinností dodávatel‘a podl‘a tejto zmluvy, je dodávatel‘
povinný nahradit‘ obj ednávatel‘ovi všetku škodu tým spósobenú, vrátane náhrady sankcií
vyrubených obj ednávateľovi zo strany správnych orgánov, za porušenie povinností
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku nakladania
s odpadmi alebo na úseku ochrany životného prostredia, ku ktorým je podl‘a tejto zmluvy
povinný na základe tu založeného zmluvného vzt‘ahu dodávateľ.

8. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel‘a
postúpit‘ pohl‘adávky voči obj ednávatel‘ovi na tretiu osobu, ani k nim zriadit‘ záložné právo
alebo zabezpečovací prevod práva.

9. Objednávatel‘ je oprávnený kedykol‘vek jednostranne započítat‘ svoje pohl‘adávky voči
dodávatel‘ovi (aj nesplatné) na svoje záväzky voči dodávateľovi. K uvedenému udel‘uje
dodávateľ súhlas podpisom tejto zmluvy.

ČLÁNOK VI- Poistenie

Dodávatel‘ sa zaväzuje ku dňu začatia vykonávania služieb podl‘a tejto zaluvy mat‘
uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním služieb
mohol objednávateľovi spósobit‘ sám, príp. ktoré by mohli spósobit‘ objednávateľovi tretie
osoby (napr. subdodávatelia dodávatel‘a) na sumu minimálne do výšky ročnej hodnoty
poskytovaných služieb podl‘a čl. III. tejto zmluvy.

2. Dodávatel‘ je povinný poistenie podl‘a tohto článku udržiavat‘ Po celý čas trvania tejto
zmluvy a túto skutočnost‘ kedykol‘vek na požiadanie obj ednávatel‘a, v lehote piatich (5)
pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázat‘ objednávateľovi.

3. V prípade vzniku poistnej udalosti je dodávatel‘ povinný ihneď informovat‘ obj ednávatcľa
o poistnej udalosti, zabezpečit‘ všetky dókazy a mé doklady nevyhnutné k zabezpečeniu
poistného plnenia a postupovaf v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.

ČLÁNOK VII- Doba trvania

Táto zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a
účinnost‘ dňom nasledujúcim Po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s osobitným
predpisom.

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 4 rokov od 01.01.2021, t. j. do 31.12.2024.
Pokial‘ dójde k vyčerpaniu finančného limitu hodnoty zodpovedajúceho verejného
obstarávania pred uplynutím tu uvedenej doby trvania tejto zmluvy, skončí platnost‘ tejto
zmluvy dňom vyčerpania finančného limitu. Obj ednávatel‘ bude písomne informovat‘
dodávatel‘a (‚postačí e-mailom), o skutočnosti, že uvedený finančný limit bol vyčerpaný na
ůiuviii 80%.



3. Táto zmluva bola uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania podl‘a Zákona
o VO pre predmet zákazky „Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu v obci
Lozorno“, zverejnené dňa 14.07.2020 v Úradnom vestníku EÚ Č. 2020/S 134-329906
a dňa 15.07.2020 vo Vestníku verejného obstarávania Č. 148/2020 pod zn. 25264-MSS, v
rámci ktorého bol dodávatel‘ vyhodnotený ako úspešný uchádzač.

4. Zmluvný vzt‘ah založený touto zmluvou možno predčasne ukončit‘:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ku dňu uvedenému v tejto dohode;
b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností podľa tejto
zmluvy alebo zákona;
c) výpoved‘ou podl‘a či. III ods. 6 tejto zmluvy za podmienok tam uvedených.

5. Každá zmiuvná stranaje oprávnená písonme odstúpit‘ 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.

6. Objednávateľ je oprávnený odstúpit‘ od tejto zmluvy okrem dóvodov v tejto zmluve
uvedených aj v prípade ak:

a) dodávatel‘ opakovane poruší niektorú zo svojich povinností uvedených v tejto
zmluve,

b) dodávatel‘ poruší akúkoľvek svoju povinnost‘ vyplývajúcu mu zo všeobecne
záväzných právnych predpisov na úseku nakiadania s odpadmi alebo na úseku
ochrany životného prostredia,

c) dodávateľ stratí spósobilost‘ alalebo príslušné oprávnenia na poskytovanie
služieb podl‘a tejto zmiuvy,

d) dodávateľ bez predchádzajúcej písomnej dohody s obj ednávatel‘om prestane
poskytovat‘ služby a pinenia podl‘a tejto zmluvy na dobu dlhšiu ako 3 dni, alebo
inak prejavuje svoj úmysel nepokračovat‘ v poskytovaní služieb a plnení podľa
tejto zmluvy,

e) na majetok dodávatel‘a bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, aiebo bude
začaté konkurzné konanie alebo bude podaný návrh na povoienie
reštrukturalizácie, alebo bude povolená reštrukturalizácia, príp. návrh na začatie
konkurzného konania bude zamietnutý pre nedostatok majetku dižníka,

f) dodávatel‘ nezaručuje a!alebo neposkytuje, na základe nedostatku
kvaiif~kovaných pracovných sil aiebo technického vybavenia riadne a včasné
poskytovanie služieb podľa tejto zmiuvy.

7. Odstúpenie od zmluvy musí byt‘ písomné a nadobúda účinnost‘ dňom jeho doručenia.

8. V prípade odstúpenia obj ednávatel‘a od tejto zmiuvy podi‘a ods. 6 písm. c) tohto článku, je
dodávatel‘ povinný nahradit‘ obj ednávateľovi všetky preukázatel‘ne vynaložené náklady
spojené s obstaraním uzatvorenia tejto zmluvy, uzatvorením tejto zmluvy ako aj náklady,
ktoré bude obj ednávateľ musiet‘ vynaložit‘ v súvislosti so zabezpečením poskytovania
siužieb podľa tejto zmluvy zo strany inej osoby

9. Ukončením zmluvy ktorýmkol‘vek spósobom nie je dotknutý nárok na náhradu škody.



ČLÁNOK VIII— Sankcie a náhrada škody

V prípade porušenia povinnosti dodávatel‘a zabezpečit‘ poskytnutie alebo vykonanie služby
v dohodnutom alebo stanovenom termíne a v prípade porušenia povinnosti dodávateľa
zabezpečit‘ pinenie povinností súvisiacich so Systémom, vzniká obj ednávatel‘ovi nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každé aj jednotlivé porušenie povinnosti.

2. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné do 7 dní odo dňa uplatnenia nároku na ich
zaplatenie.

3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škodu presahujúcej výšku
zaplatenej zmluvnej pokuty.

4. Pokial‘ nie je v tejto zmluve uvedené inak, je každá zo zmluvných strán povinná nahradit‘
druhej zmluvnej strany škodu spósobenú porušením jej zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX - Mlčanlivost‘

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že pri plnení tejto zmluvy budú mať prístup k
informáciám týkajúcim sa druhej zmluvnej strany (d‘alej len „dotknutá zmluvná strana“) a
jej podnikania, najmá k informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej,
f~nančnej, maj etkovej, organizačnej, personálnej, hospodárskej alalebo tecbnickej povahy.
Tieto informácie alebo akékol‘vek mé informácie verejne neprístupné a súvisiace s
činnosfou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne
alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, rovnako ak ich dotknutá zmluvná strana
týmto označuje ako dóverné v zmysle ~ 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „dóverné
informácie“).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonajú všetky opatrenia na zabezpečenie utajenia
dóverných informácií v súvislosti s touto zmluvou a vzájomnou korešpondenciou v zmysle
ustanovenia ~ 271 Obchodného zákoimíka. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pre splnenie
účelu tohto článku:
a) budú zachovávat‘ mlčanlivost‘ o dóverných informáciách, najmä sa zaväzujú s

dóvemými informáciami zaobchádzat‘ ako s prísne tajnými, tieto dóverné informácie
bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany
priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznámit‘, nesprístupnit‘, nezverejnit‘ alebo pre
seba alebo mého nevyužit‘,

b) písomne oznámia dotknutej zmluvnej strane akékol‘vek okolnosti, ktoré by mohli viest‘
k vzniku konfliktu záujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c) použijú dóverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na
dosiabnutie účelu podl‘a tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dóverných informácií iba tým svojim zamestnancom, ktorí sú
určení n~ plnc‘nic predmetu tejto Tmluvy a u ktorých 7ahe7pečuj~ dodržiavanie
dóvernosti týchto informácií a povinností s tým súvisiacich,



e) o každom sprístupnení dóverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených
všeobecne záväznými právnymi predpismi budú informovat‘ dotknutú zmluvnú stranu,
pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú vykonávat‘ so všetkou potrebnou odbornou
starostlivost‘ou.

3. Tento článok zmluvy sa nevzt‘ahuj e na zverejňovanie, sprístupňovanie a poskytovanie
informácii objednávatel‘om, ak povinnost‘ zverejňovat‘, sprístupňovat‘ alebo poskytovat‘
informácie mu vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä, no nie
výlučne ZO Z. Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

4. Záväzok zachovat‘ mlčanhivost‘ o dóverných informáciách pretrváva v priebehu trvania
tejto zmluvy a neobmedzene aj po zániku zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti s ochranou osobných údajov spracúvaných
v rámci pinenia predmetu tejto zmluvy prijmú všetky nevyhnutné a platnou legislativou
stanovené opatrenia tak, aby ochrana osobných údajov bola zabezpečená spósobom
súladným s platnými právnymi predpismi a zaväzujú sa nahradit‘ všetky škody vzniknuté
druhej zmluvnej strane v súvislosti s porušením tu uvedenej povinnosti.

ČLÁNOK X - Záverečné ustanovenia

Adresou pre doručovanie sa rozumie adresa sídla ako aj e-mailová adresa uvedená v
záhlaví tejto zmluvy, pričom každú zmenu je dotknutá strana povinná bezodkladne
oznámit‘ druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností platí, že zmena adresy nebola
preukázateľne oznámená.

2. Písomnost‘ doručovaná elektronicky podľa tejto zmluvy sa považuje za doručenú najneskór
dňom nasledujúcim Po dni jej odoslania. Písomnost‘ doručovaná poštou sa považuje za
doručenú aj dňom vrátenia zásielky odosielatel‘ovi, bez ohľadu na dóvod jej nedoručenia,
i keď sa adresát o nej nedozvie.

3. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej obsahu a nabrádza
akékoľvek predtým uzatvorené zmluvné vzt‘ahy a to písomné aj ústne.

4. Zmluvné vzt‘ahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa nadia príslušnými ustanoveniami
zákona o odpadoch v platnom znení, súvisiacimi právnymi predpismi a Obchodným
zákormíkom v tomto poradí.

5. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy buďú zmluvné strany, súd alebo ině kompetentné
orgány považovat‘ za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude
neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričomjeho zvyšná čast‘, význam
a dopady, ako aj ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú v platnosti. Zmluvné strany
budú v takom prípade postupovaf tak, aby účel ustanovení považovaných za
nevymáhatel‘né alebo neplatné bol v maximálnej možnej miere rešpektovaný a pre zmluvné
strany právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhatel‘nost‘.



6. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, je možné akékol‘vek zmeny tejto zmluvy
vykonat‘ výlučne písomne vo forme dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnost‘ou originálu, Po jednom
exemplári pre každú zmluvnú stranu.

8. Prílohy:
Príloha Č. 1 — Cenový prehl‘ad
Príloha Č. 2 — Harmonogram vývozu odpadu pre rok 2021
Príloha Č. 3 — Poistná zmluva dodávatel‘a
Príloha Č. 4— Vzor Zoznamu registrovaných odpadových nádob

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu v celom rozsahu porozumeli a
nemajú k nemu výhrady ani ďalšie pripomienky, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená,
zmluvaje prejavom ich slobodnej a vážnej vóle prostej akéhokoľvek omylu, nebola uzavretá
pod nátlakom, ani v tiesni a ani za nevýhodných podmienok, ich prejav vóle je určitý a
zrozumiteľný, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

~~dňa 2‘.lo. ~ V Bratislave, dňa
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ko4~el‘starosta obce Lozorno ko~ateľ





Príloha Č. 1 — Cenový prehľad

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Z&er. odvoz a hkvidacia zrnesového komunalneho odpadu v obci Lozorno
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Príloha č~ 2 Harmonogram vývozu odpadu pre rok 2021
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Prílloha č~ 3 — Poistná zmluva dodávateľa
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Príloha Č. 4 — Vzor Zoznamu regis rovaných odpadových nádob

Zoznam registrovaných odpadových nádob

—~
~ ‘— ~

— ‘~‘: ~ ~

.: . .. .

Obecný úr d, Hlavná 1, 900 55 LOZORNO

Prihlásiť:

1. Meno a priezvisko, adresa, číslo čipu, objem nádoby, interval zvozu

Zmena 120 I na 240 I:

1. Meno a priezvisko, adresa, číslo čipu, objem nádoby, interval zvozu

Zmena 1201—2xna4x:

Zmena 1201—4xna2x:

Zmena 120 I — 2x na lx:

menal2OI—lxna2x:

Zmena 1201—lx na 4x:

Zmena 1201—4x na lx:

mena 240 I—4x na 2x:

Zii‘~iw ~4O I h ii~ 4~ .



Zmena 2401—2x na lx:

Zmena 2401 na 120 I :

Zmena240lna 11001:

Zmena 1100 I 2x na 4x:

Zrušiť vývoz:

Nádoba presťahovaná:

Nádoba vlastná:

Zmena vlastníka:

Zmena mena vlastníka:



OBCHODNĚ OBJEDNÁVACIE A NÁKUPNĚ

PODMIENKY OBCE LOZORNO

(ver. 0112019 Znenie účinné od 01.06.2019)

Nasledujúci text predstavuje záväzné znenie objednávacích a nákupných obchodných
podmienok Obce Lozorno, Obecný úrad Lozorno so sídlom Hlavná 1, 900 55 Lozorno, IČO
00 304 905 (ďalej aj ako „Obec“).

Všetky ustanovenia týchto obchodných objednávacích a nákupných podmienok Obce Lozorno
(ďatej aj ako »Podmienky“) sú súčast‘ou podmienok a obsahu

(i) obj ednávok Obce na dodanie tovarov a služieb pre Obec,
(ii) potvrdených ponúk tretích osób na dodanie tovarov a služieb pre Obec a
(iii) zmlúv uzatvorených Obcou ako kupujúcim, obj ednávatcl‘orn resp. inak

definovaným právnym postavením Obce v príslušnom zmluvnoni vzt‘ahu

a na základe ktorých Obec objednáva, kupuje alebo inak definovaným spósobom nadobúda
tovary od tretích osĎb alebo sú jej poskytované služby zo strany tretích osób (ďalej aj ako
„Dodávatel“) a sú pre zmluvné strany vyššie uvedených právnych vzt‘ahov záväzné, pokial‘
platnost‘ týchto Podmienok alebo platnosť niektorého ustanovenia z nich nie je v písomnej
objednávke Obce, Obcou akceptovanej písomnej ponuke Dodávatel‘a alebo v zmluve
uzatvorenej niedzi Obcou a Dodávateľom výslovne vylúčená.

Obec Lozorno ako verejný obstarávatel‘ möže platnosť týchto podmienok alebo ich akejkoľvek
časti vylúčiť v procese verej něho obstarávania.

Akěkol‘vek odlišné obchodné alebo zmluvné podmienky Dodávateľa, ktoré Obec výslovne v
písomnej forme neuzná, nie sú pre Obec žiadnyrn spósobom záväzné a netvoria súčast‘
vzájomných dojednaní. V tomto zmysle nic je Obec viazaná žiadnymi obchodnými
podinienkami Dodávateľa, mými všeobecnými obchodnými podmienkami ani žiadnymi
ďalšími či mými podmienkami či zmluvnými ustanovenianii alebo výhradami, bez ohľadu na
to, či boli Dodávatei‘om uvedené na akomkoľvek návrhu, cenovej ponuke, sadzobníku,
powrdení o príjme, faktúre, dodacom liste alebo podobnom doklade alebo dokumente. Žiadny
priebeh pinenia, priebeh obchodnej operácie ani obchodně zvyklosti nebudú využitě alebo
vykladané za účelom smerujúcim k zmene týchto Podniienok, pokiaľ s tým. Obec výslovne
písomne a vopred nesúhlasí.

Tovarnii a službami sa pre účely týchto Podmienok rozumejú produkty, tovary, činnosti,
služby, resp. mé výkony a pinenia Dodávateľa (ďalej aj ako „Dodávky“), o dodanie ktorých
má Obec záujem a dodanie ktorých Obec záväzne u Dodávatel‘a objedná vo forme písomnej
objednávky, potvrdenia písomnej ponuky alebo návrhu pred~ožených Obci Dodávateľom, vo
forme uzatvorenej pfsomnej zmluvy alebo mým hodnoverným spósobom, obsah ktorého je



možné zretel‘ne a bez možnosti dodatočnej úpravy zachytit‘ elektronickými formami
komunikácie (napr. e-mail a pod.).

Pokiaľ sa pre účinnost‘ zrnluvného vzťahu medzi Obcou a Dodávatel‘om, na ktorý sa vzt‘ahujú
tieto Podmienky, vyžaduje zverejnenie príslušněho dokumentu, nastáva účinnost‘ takéhoto
zmluvného vzt‘ahu najskór v deň nasledujúci Po dni nasledujúcom Po dni zverejnenia
príslušného dokumentu v súlade s osobitnými predpismi.

IL.

Objednávky, ponuky a zmluvy

1. Nepotvrdené Objednávky Obce na uskutočnenje Dodávky sú záväzné po dobu uvedenú
v každej jednotlivej objednávke. Pokial‘ táto doba v objednávke uvedená nie je, platí, že
Obec je objednávkou viazaná Po dobu 7 dní odo dňaj c doručcnia Dodávateľovi, ak v tejto
dobe nedójde k potvrdeniu objednávky zo strany Dodávatel‘a a nebude osobitne
dohodnuté inak, objednávka stráca svoju platnosť, zaniká a Obec ňou nie je viac viazaná.
Toto neplatí, akje objednávka len potvrdenírn pry predloženej ponuky Dodávateľa alebo
ak je realizovaná na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy.

2. Ponuky Dodávateľa na uskutočnenie Dodávky pre Obec sú závázné minimálne Po dobu
30 dní odo dňa doručenia ponuky Obci.

3. Uzatvorenie zmluvného vzťahu na základe objednávky Obce nastáva najskór momentom
písomného potvrdenia takejto objednávky Dodávateľom, uskutočneného v čase platnosti
objednávky.

4. Uzatvorenie zmluvného vzťahu na základe ponuky DodávateYa nastáva najskör
momentorn písoinného potvrdenia takejto ponuky Obcou, uskutočneného v čase platnosti
ponuky.

5. Moinentom uzatvorenia písomnej zmluvy na uskutočnenie Dodávky je moment,
v ktorom je príslušná zrnluva podpísaná poslednou zmluvnou stranou.

6. Pokiaľje v potvrdení objednávky alebo v potvrdení ponuky uvedená akákoľvek výhrada
alebo zrnena voči ich póvodne predloženému zneniu alebo obsahu, nebude takto
potvrdená objednávka alebo ponuka považovaná za akceptovanů, resp. potvrdenů, ale za
nový návrh, ktorý vyžaduje následné potvrdenie druhou zinluvnou stranou.

7. Objednávky, ponuky a zmluvy potvrdené a uzatvorené v zinysle vyššie uvedeného sú
záväzné pre Obec aj pre Dodávateľa.

8. Ak dójde Po potvrdení objednávky alebo ponuky k uzatvoreniu osobitnej zmluvy, sú pre
zmluvné strany záväzné a platia ako dojednané údaje uvedené v takejto osobitnej zmluve,
a to aj v pripade, ak sú odlišné od údajov uvedených v predchádzajúcej písomnej
akceptácii objednávky alebo ponuky.

9. Akékoľvek nadväzujúce alebo vedl‘ajšie doj ednania alebo dohody musia byť uskutočneně
výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené všetkýrni zmkivnýnii
stranami.



10. Potvrdená objednávka, potvrdená ponuka a uzatvorená zmluva sa pre účely týchto
Podmienok ďalej označujú aj ako „Záväzný dokument“.

11. Obec Lozorno zverejňuje objednávky a zmluvy na základe osobitného prcdpisu, ktorý
určuje prfpady, v ktorých je ich zverejnenie podinienkou ich účinnosti. Obce Lozorno
zverejní tieto spósobom a v lehotách stanovených zákonom.

IlL

Uskutočnenie Dodávky

Pokial‘ nic je v súladc $ týmito Podmienkami dohodnuté inak, je DodávateY povinný
uskutočnjt‘ a realizovat‘ Dodávku v čase a v mieste uvedenom v Záväznom dokumente.
Zapoj enie subdodávateľa je možně len s predchádzajúcim písoanom súhlasoni Obce.

2. V prípade, že s Dodávkou je spojené či už v zmysle Záväzného dokumentu, v zmysle
platnej právnej úpravy alebo v zinysle obchodnej praxe aj dodanie súvisiacich
dokumentov (návody na obsluhu, certifikáty, revízne správy a pod.), prípadne mých pre
riadne užívanie alebo prevádzku súvisiacich náležitostí, súčastí alebo príslušenstva, je
Dodávatel‘ povimiý tieto dodať najneskór spolu s Dodávkou, všetky takéto doklady,
dokumenty a písomnosti musia byť aj v slovenskom jazyku.

3. Uskutočnenie a realizácia Dodávky sa potvrdzuje podl‘a povahy Dodávky na dodacom
liste alebo na preberacom protokole, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami
a bude na nich vyznačený dátum a čas uskutočnenia Dodávky, meno a priezvisko osoby
odovzdávajúcej a preberajúcej. V prípade dodania služby, z povahy ktorej vyplýva, že jej
dodanie nic je možné potvrdit‘ niektorým z tu uvedených spůsobov, sa vykoná podľa
možnosti aspoň záznam alebo mé potvrdenie o obsahu a rozsahu dodanej služby.

4. Obec nic je povinná prevziať Dodávku a neznáša náklady Dodávky spojené s vrá(eniui

tovaru, nápravou Dodávky a]ebo uvedením do póvodného stavu, pokial‘ Dodávka
vykazuje akékoľvek vady, nie je úplná alebo nic je uskutočnená v čase a v mieste
uvedenom v Závžznom dokumente alebo nie je zo strany Dodávateľa pripravený a
podpísaný písomný dokument podľa bodu 2 tohto článku. Za vadu Dodávky sa okrem
zrejmých a zjavných vád považuje aj dodanie mého ako dohodnutého množstva alebo
dodanie inej ako dohodnutej kvality.

5. Obec takisto nic je povinná Dodávku prevziať a nemóžu jej byt‘ zo strany Dodávatel‘a
účtované žiadne navyše náklady, pokiaľ prevzatiu Dodávky bránia okolnosti majúce
charakter vyššej moci. V takomto prípade zmluvné strany dohodnú iný termín
uskutočnenia Dodávky.

6. Akékoľvek obaly súvisiace s Dodávkou a pre ňu obvyklé sa považujú za súčasť Dodávky,
pokial‘ v Záväznom dokumente nic je ustanoveně inak (napr. vratné obaly). Náklady
spojené so spátným prevzatím vratných obalov znáša v celom rozsahu Dodávateľ a takéto
vratné obaly je Dodávateľ povinný prevziať od Obce najneskór do S pracovných dní odo
dňa doručenia výzvy Obce na ich prevzatie Dodávateľom. Pokial‘ si Dodávatel‘ nesplní
Lťtt ~vujtI p(:)viLIno~ť j~‘ ( )hec ~ vy~ičL v~tť Inu ‚‘~tky u~kludy ~I,~sII~ ~o



zabezpečením ocloslania a odoslaním takýchto vratných obalov Dodávateľovi alebo
s likvidáciou takýchto vratných obalov. Dodávateľovi nevzniká v tejto súvislosti žiadny
nárok na náhradu škody alebo na poskytnutie mého pinenia ze strany Obce.

Iv.

Ceziy a platobné podmienky

1. Pokiaľ nie je dohodnuté alebo z mého písomného dokumentu nevyplýva inak, platí, že
záväznou a dohodnutou, konečnou a neprekročiteľnou cenou Dodávky je cena uvedená
v Záväznom dokumente.

2. Cena Dodávky podl‘a Záv~Lzného dokumentu sa vždy rozumie v mene Buro a vrátane dane
z pridanej hodnoty, ak nieje v Záväznom dokumente výslovne uvedené inak.

3. V cene Dodávky sú vždy zahrnuté aj všetky náklady Dodávateľa spojené s dopravou
a doručením Dodávky na miesto určenia, vrátane prípadného poistného a pod., ako aj
odmeny a ině pinenia spojené s prevodom alebo prenosom práv z duševného vlastníctva
v spojitosti s Dodávkou. Pokial‘ nie je osobitne dohodnuté inak, nie je Dodávateľ
oprávnený uplatňovať si voči Obci žiadne ďalšie náklady alebo ich náhradu, prípadne
požadovať d‘alšie pinenia nad rámec podľa Záväzného dokumentu v súvislosti
s uskutočnením a dodaním Dodávky.

4. Dodávateľ nie je oprávnený vystavit‘ faktúru alebo iný daňový alebo nedaňový doklad
spósoboni, z ktorého by vyplývala povinnost‘ Obce poskytnút‘ akékol‘vek predbežiié
fínančné pinenie, najmä úhradu ceny Dodávky alebo jej časti pred okamihom jej riadneho
a včasného uskutočnenia. Obec Lozorno zálohy ani platby vopred neposkytuje.

5. Dodávateľ je povinný za účelom úhrady ceny Dodávky vystaviť faktúru v čase
a s náležitosťami podľa platných právnych predpisov.

6. Lehota splatnosti faktůry je 30 dní odo dňa doručenia riadne a v súlade s platnou právnou
úpravou vystavenej faktúry Obci.

7. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu Obce.
8. V prípade Dodávky Stavebných prác podľa týchto Podmienok, celková cena ktorých

prevyšuje sumu 30.000,-EUR, je Obec oprávnená zadržat‘ pri úbrade každej vystavenej
faktúry čiastku ve výške 5% fakturovanej sumy s DPH (ďalej len „Zádržné«), které bude
Dodávatel‘ovi vyplatené v súlade s týmito Podmienkami.

9. Obec ubrádza faktúry zásadne bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa vedený
v tuzemskej banke alebo v banke v členskom štáte EÚ.

10. V prípade omeškania Obce s úhradou faktúry vzniká Dodávateľovi nárok na zaplatenie
úrokov z omeškania vo výške stanovenej osobitným právnym predpisom.



Iv.

Vlastnícke právo, právo z duševného vlastníctva, prechod nebezpečenstva

Vlastnícke právo k Dodávke prechádza na Obec dňom uskutočnerúa Dodávky v súlade
s týmito Podmienkami.

2. V prípade, ak predmetoin Dodávky sú činnosti alebo výkony Dodávateľa, na ktoré sa
vzťahuje ochrana z práv z duševného vlastníctva, zaväzuje sa Dodávatel‘ a Obci zaručuje,
že v rámci uskutočnenia Dodávky prevádza na Obec a na Obec prechádzajú aj všetky
práva vyplývajúce z práv z duševného vlastníctva spojených s Dodávkou v rozsahu,
v akoni je ich prevod alebo prenos podľa platnej právnej úpravy možný a účinný, a že
v prípade potreby uvedené na výzvu a požiadavku Obce potvrdí aj v osobitnorn
dokumente, v ktorom bude takýto prevod alebo prenos práv z dušeného vlastníctva
upresnený alebo osobitne zmluvne upravený.

3. Dodávateľ ďalej Obci zaručuje, že uskutočnením a realizáciou Dodávky neporušuje
žiadne slovenské či zahraničné autorské práva, patenty, ochranné známky, registrované
návrhy či akékol‘vek ině práva z duševného vlastníctva alebo práva týmto obdobné.

4. Nebezpečenstvo škody na predmete Dodávky prechádza na Obec najskór momentom
riadneho uskutočnenia Dodávky Dodávateľom ajej prevzatfm Obcou v súlade s týmito
Podinienkami.

V.

Zodpovednost‘ za vady, záruka

Pokiaľ nie je ohľadom zodpovednosti za vady dohodnuté inak, preberá Dodávateľ
zodpovednosť za vady Dodávky podľa zákonných predpisov.

2. Dodávatel‘ zodpovedá za vady Dodávky (a to aj skryté vady), ktoré mala Dodávka v čase
prechodu nebezpečenstva škody na predmete Dodávky na Obec.

3. Záručná doba na predmete Dodávky je 24 mesiacov odo dňa prevzatia Dodávky Obeou
v súlade s týmito Podmienkami, ustanovenia osobitných platných právnych predpisov
určujúce závázným spósobom prípadnú dlhšiu záručnú dobu týmto nic sú dotknuté. Ak
je predmetom dodávky stavba alebo stavebné výkony a práce je záručná doba dohodnutá
na dobu 36 mesiacov. Pokiaľ osobitný právny predpis alebo písomné vyhlásenie
dodávateľa stanoví dlhšiu záručnú dobu platí táto dlhšia záručná doba za dohodnutú.
Záručná doba začína plynút‘ odo dňa prevzatia Dodávky bez vád a nedorobkov Obcou
v súlade s týmito Podmienkami.

4. Dodávatel‘ zodpovedá za vady Dodávky, ktoré vznilcnú alebo sa prejavia počas trvania
záruky.

5. Vady, za ktoré zodpovedá Dodávateľ zo záruky, je Obec povinná bezodkladne Po ich
zisterif písomne oznámiť Dodávateľovi, najneskör však do uplynutia záručnej doby.



6. Dodávatel‘ je povirmý akékoľvek vadné Dodávky podľa voľby Obce bezodkladne
opraviť, nahradiť, resp. znovu vykonať, a to na vlastně náklady a na vlastně
nebezpečenstvo‘

7. V prípade, ak Dodávatel‘ nesplní riadne a včas svoju povinnosť odstrániť vady Dodávky,
je Obec oprávnená bez ujmy práv Obce zo zodpovednosti za vady a zo záruky tieto vady
odstrániť alebo nechat‘ odstrániť, a to na náklady Dodávatel‘a. Pokial‘ to nebude možné,
je Obec oprávnená odstúpiť od Závázného dokumentu.

8. Použitie ustanovení * 427 a 428 Obchodného zákonníka sa vylučuje.

VI.

Zodpovcdnost‘ za škodu

L Dodávatel‘ je zodpovedný za všetku škodu spósobenú priamo alebo nepriamo Obci ako
aj vo vzťahu k tretím osobám v dósledku porušenia akejkoľvek jeho povinnosti podľa
týchto Podmienok, Závázného dokumentu alebo všeobecne záväzných právnych
predpisov.

2. Dodávateľ Obec, jej zástupcov a zamestnancov odškodní, zbaví prípadných nárokov
mých a nebude ich činíť zodpovednými za žiadne žaloby, súdne spory alebo správne
konania, nároky ria náhradu škody, rozsudky, záväzky, úroky, právne poplatky, náklady
a výdavky tretích strán akejkol‘vek povahy (vrátane okrem mého za konkrétne, nepriame,
vedľajšie či následné náhrady škody) bez ohľadu na to, či vznikli pred alebo Po
uskutočnení Dodávky, boli spósobeně alebo údaj ne spösobené akýmkoľvek spósobom
konania, opomenutím, chybou, porušením výslovnej alebo iniplicitnej záruky či
povinnosti Dodávateľa, alebo nedbanlivosťou Dodávatel‘a (alebo kohokoľvek
konajúceho v jeho mene pod jeho vedením, riadením alebo poverením).

3. Obec nenesie voči Dodávateľovi zodpovednosf za žiadnu stratu príjmov, ušlý zisk alebo
mé náhodné, priame alebo nepriame či následné škody, aj keď bola na možnost‘ vzniku
takých škód upozornená.

VII.
Osobitné ustanovenia týkajúce sa Dodávok stavebných prác a stavebných výkonov

Ustanovenia týchto Podmienok sa vzťahujú aj na Dodávky, predmetom ktorých je
dodanie, zhotovenie, resp. prevedenie stavebných prác, stavebných výkonov a činností,
ako aj na zhotovenie dlela I stavby, alebo jej časti (vrátane opráv a úprav a pod.
existujúcich stavebných diel a stavebných prvkov) (v texte aj ako ‚$tavebné práce“),
ktoré na základe Záväzného dokumentu realizuje Dodávatel‘ pre Obec.

2. Dodávateľ realizuje Stavebné práce na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú
zodpovednosf.



3. Všetky v rámci realizácie Stavebných prác dodávané materiály a výrobky musia
zodpovedaC technickým požiadavkáin ha výstavbu, mať platné atesty a certifikáty, splňať
všetky technické normy a mé záväzné predpisy a Dodávateľ je povinný počas realizácie
Stavebných prác zabezpečif v obvyklom rozsahu kontrolně skúšky použitých materiálov,
ako aj stavebných častí diela. Podstatné časti diela. stavebné materiály, výrobky, ich
hlavné časti a pod. je Dodávateľ povinný vopred predložit‘ Obci na schválenie.

4. Záväzok Dodávateľa k dodaniu Stavebných práv zahfňa aj jeho povinnost‘ vykonat‘
i nepredvídané práce (t. j. aj ked‘ ich Záväzný dokument neurčuje ako súčasť Dodávky),
ak ich realizácia je alebo sa stane nevyhnutnou pre riadnu a úplnů realizáciu Dodávky
tak, aby Dodávka bola pine funkčná, prevedená podl‘a projektovej dokumentácie (ak je
pre dané Stavebné práce spracovaná) a za podmienok príslušných správnych povolenf.

5. Dodávatel‘ je povinný preveriť miesto realizácie Stavebných prác a projektovú
dokumentáciu k Stavebným prácam. Uzatvorením Záväzného dokumentu Dodávateľ
vyhlasuje a Obci zaručuje, že miesto realizácie Stavebných prác a projektová
dokumentácia sú bez akýchkol‘vek faktických vád, ktoré by bránili realizácii Stavebných
prác alebo by mali za následne predfženie termínu realizácie Stavebných prác alebo vplyv
na cenu Stavebných prác. Dodávateľ bene na vedomie, že všetky náklady a škody spojené
so zisteniami alebo stavom, ktorý pri vynaložení odbornej starostlivosti mohli byt‘
Dodávateľom zistené pred uzatvorením Záväzného dokumentu alebo pre začatím
Stavebných prác, znáša v celom rozsahu Dodávatel‘ a nebudú mu poskytnuté žiadne
pinenia v súvíslosti s opomenutím alebo zanedbaním vyššie uvedenej kontroly, zároveň
nie sú takéto dósledky dövodom na zmenu dohodnutých termmnov pinenia.

6. Pokiaľ nie je dohodnuté osobitne inak, je Dodávatel‘ povinný si na vlastně náklady
a nebezpečenstvo zabezpečit‘ všetky potrebné povolenia na realizáciu Stavebných prác,
vytýčenie existujúcich inžinierskych sjetí, zariadenie vhodného staveniska, napojenia na
potrebné inžinierske siete pre účely realizácie Stavebných prác a pre potreby staveniska
(vrátane meracfch zariadení spotreby energií), ochranu stavby a staveniska, koordináciu
s mými dodávateľmi, čistotu a poriadok (na dennej báze), likvidáciu odpadu vzniknutého
v sůvislosti s realizáciou Stavebných prác, používanie všetkých ochranných pracovných
prostriedkov a pomócok a označenie svojich pracovníkov a zmluvných partnerov
sp~sobom jednoznačne preukazujúcim príslušnosť k Dodávatel‘ovi (ině osoby móžu byt‘
zo stavby vykázaně).

7. Obec je oprávnená kedykoľvek požadovat‘ vykonanie kontrolu realizácie Stavebných
prác, resp. oprávnená poveriť svojho zamestnanca alebo tretiu osobu, aby takúto kontrolu
vykonávala v mene Obce (d‘alej len „Zástupea Obce“). Dodávatel‘je povinný poskytnút‘
Zástupcovi Obce všetku potrebnú súčinnosť k vykonaniu takejto kontroly, vrátane
pristupu k všetkých častiam stavby a dokumentácii Stavebných prác (najmä, nic však
výhične k stavebnému denníku, do ktorého móžu Zástupca Obce vykonávať zápisy).

8. Akěkol‘vek Stavebné práce, ktoré majú byt‘ v priebehu d‘alších prác zakryté, musia byt‘
vopred skontrolované Zástupcom Obce. Bez príslušného záznamu o vykonanej kontrole
nemaže döjsť k zakrytiu Stavebných prác. Ak k zakrytiu napriek absencii kontroly dójde,
je~ Obec oprávnená vyžadovat‘ odkrytie Stavebných prác. Pokiaľ bude zistené, že
Stavebné práce neboli prcd zakrytím riadne vykonané, znáša náklady odkrytia Dodávatel‘,
tuiak Obec.



9. Pokiaľ sú v Záväznom dokumente dohodnuté etapy Stavebných prác, musia byt‘ takéto
etapy vždy skontrolované Zástupcorn Obce. O takejto kontrole sa vykoná záznam.
Kontrola neznamená prevzatie Stavebných prác ani ich časti.

10. Priebežne zistené vady a nedorobky Stavebných prác musia byť bezodkladne odstránené
na náklady Dodávateľa. Zástupca Obce je kedykoľvek ak bude zistené, že realizácia
Stavebných prác sa uskutočňuje v rozpore so Záväzným dokumentom, projektovou
dokumentáciou, povoleniami, platnou právnou úpravou alebo platnými normami, alebo
ak vykazuje závažné vady, oprávnený nariadiť prerušenie Stavebných prác až do doby,
kým bude dohodnutý spösob ďalšieho postupu. Dodávatel‘ovi v súvislosti s tu uvedeným
nevzniká žiadny nárok na zmenu ceny, na zmenu dohodnutých termínov realizácie
Stavebných prác alebo na akékol‘vek mé pinenie (vrátane škody) zo strany Obce.

11. Obec je oprávnená kedykol‘vek znížiť rozsah Stavebných práv a ich vykonaním poverit‘
tretiu osobu. Dodávateľovi náleží v tomto prípade náhrada ceny už preukázatel‘ne za
účelom realizácie Stavebných prác obstaraných materiálov a výrobkov, Po úhrade takejto
ceny a dodaní týchto materiálov a výrobkov Obci sa tieto stávajú prevzatím v súlade
s týmito Podmienkami vlastníctvom Obce.

12. Prípadné naviac práce požadované Obcon (mé ako podl‘a bodu 4 tohto článku) sa
Dodávateľ zaväzuje uskutočnit‘, podmienky naviac prác budú osobitne dohodnuté.

13. Prvá polovica Zádržného (50%) bude Dodávatel‘ovi vyplatená do 30 dní odo dňa
odovzdania a prevzatia Stavebných prác bez vád a nedorobkov. Druhá polovica
Zádržného (50%) bude Dodávatel‘ovi vyplatená do 30 dní Po uplynutí záručnej doby
vzťahujúcej sana Stavebné práce, ak budú všetky v záručnej doby uplatnené nároky Obce
na odstránenie vád riadne a včas vysporiadané.

14. 0 odovzdaní a prevzatí Stavebných prác sa spíše písomný protokol, ktorý podpisuje
Zástupca Obce a Dodávateľ. V protokole musia byt‘ zaznamenané všetky zistené vady
a nedorobky spolu s uvedením lehoty na ich odstránenie. V prípade neodstrániteľných
vád (bez ohl‘adu na ich povahu) nie je Obec povinná Stavebné práce prevziat‘, je však
oprávnená požadovať primerané zníženie ceny Stavebných prác. Po odstránení zistcných
vád a ncdorobkov sa uskutoční opätovné preberacie konanie. Protokol z preberacieho
konania, neobsahujúci zápis o vadách a nedorobkoch je podkladom pre fakturáciu
zvyšnej časti ceny Stavebných prác.

15. Záručné doby začínajú plynút‘ až dňom nasledujúcim Po dni podpisu preberacieho
protokolu o realizácii Stavebných prác bez vád a nedorobkov.

16. Po skončení Stavebných prác a ich odovzdaní Obci je Dodávateľ povinný vypralať
stavenisko a miesto realizácie Stavebných prác od všetkých ním vnesených veci
a stavenisko uviesť do pövodného stavu.

17. Nebezpečenstvo škody na realizovaných Stavebných prácach prechádza na Obec
okarnihom odovzdania zrealizovaných Stavebných prác Obci bez vád a nedorobkov.

18. Vlastníkom realizovaných Stavebných prác je od počiatku Obec. Vlastnícke právo
k materiálom, výrobkom a stavebným častiam diela prechádza na Obec okamihoni ich
zabudovania do realizovanej stavby.

19. Akákoľvek Dodávateľova výhrada vlastníctva k dielu, jednotlivým materiálom,
výrobkom a stavebným častiam a pod., je vylúčená a neakceptovaná.



20. V prfpade, že realizácia Stavebných prác vyžaduje uzatvorenie akýcbkoľvek dohód alebo
riešenie vzťahov s tretími osobami, je Dodávateľ povinr~ý takéto zabezpečíť na vlastně
náklady, pričorn v mene Obce je oprávnený konat‘ len pokial‘ mu k tornu bude udelené
osobitné poverenie alebo plnomocenstvo.

VIII.
Odstúpenie od Závázného dokumentu

Obec je oprávnená odstúpit‘ od Závázného dokumentu z dóvodov uvedených v týchto
Podmienkach, z dövodov uvedených v platných právnych predpisoch, ako aj v pripade,
ak:
- v prípade, ak na Dodávatel‘a bob začaté konkurzně abebo reštrukturalizačné konanie,

Dodávatel‘ sa doináha oddlženia, bola na Dodávatel‘a začatá likvidácia prípadne mé
konanie podobného charakteru,

- sa vyskytnú okolnosti, pre ktoré Obec nemóže svoje závazky splnit‘, alebo ich m6že
splnit‘ len za cenu výrazne vyšších nákladov, ak tieto okolnosti nespůsobila a nemohla
ich ani predvfdať, ani im zabránit‘,

- u Dodávatel‘a došlo k ukončeniu jednej z jeho činností, bez ktorej nic je možné
spinenie účelu Záväzného dokumentu,

Dodávateľ neuskutočnil Dodávku alebo niektorú z jej častí riadne a včas,
Dodávatel‘ napriek upozorneniu zo strany Obce opakovane porušuje povinnosti
vyplývajúce mu zo Závázného dokumentu alebo z týchto Podmienok,
akékol‘vek plnenie Dodávateľa vykazuje vady.

2. Dodávateľ je oprávnený odstúpif od Závazného dokumentu z dóvodov uvedených
v týchto Podmienkach a z d6vodov uvedených v platných právnych predpisoch.

3. Účinky odsti~penia nastávaj ú dňom doručenia o oznámenia o odstůpení druhej zmluvnej
strane.

4. Ak k odstúpeniu došlo z dövodov, za ktoré nezodpovedá Dodávatel‘ alebo z dóvodov,
ktoré Dodávateľ nezavinil, má Dodávatel‘ nárok na náhradu nákladov vynaložených na
uskutočnenie Dodávky ku dňu účinnosti odstúpenia. Ak k odstúpeniu došlo z dóvodov na
strane Dodávateľa má Obec Lozorno právo na náhradu škód, ktoré jej tým vznikli.

Ix.
Dotlržiavanie právnych a mých predpisov

1. Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne závázné právne predpisy platné
a vzt‘ahujůce sa na tieto Podmienky, Závazný dokument a predmet Dodávky vrátane
okrem mého všetkých predpisov týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov a nelegálneho
zamestnávania, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany
pred požiarmi, ako aj platné slovenské a európske technické normy vzt‘ahujúce sa na
[o‘J~ivky, leh {)[ech[te( a obsah, víĚUatw ~avc[)L1ýe[L 1)É~LĹ:



2. V prípade, že sa pinenie Dodávateľa uskutočňuje v priestoroch Obce, je Dodávatel‘
(vrátane všetkých jeho zamestnancov a ním poverených osób) povinný dodržiavat‘ aj
interně predpisy Obce, najmä preclpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a ochrany pred požiarmi.

3. Pokial‘ sa na predmet Dodávky vzt‘ahuje akákoľvek STN, EN alebo iný technický predpis
musí im predmet Dodávky zodpovedať v pinom rozsahu.

X.
Mlčanlivosť a transparentnosť

Akékol‘vek údaje, ktoré Obec poskytne Doclávatel‘ovi, bez ohľadu na to, či bolí
poskytnuté v písomnej alebo ústnej podobe, sa považujú za dóverné informácie (ďalej aj
ako „D6verné informáci&‘).

2. Dodávatel‘ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých Dóverných informáciách
poskytnutých mu zo strany Obce alebo mene Obce.

3. Dodávatef použije všetky Dóverné informácie len na účely pinenia Dodávky a povinností
podľa zmluvného vzťahu založeného Záväznýrn dokumentom.

4. Pokiaľ to nevyžadujú platné právne predpisy, Dodávateľ bez získania predchádzajůceho
súhlasu Obce nezverejní, neoznámi ani neodpovie na žiadosť žiadnej inej osoby o
poskytnutie Dóverných informácií alebo informácif týkajúcich sajeho zmluvného vzťahu
s Obcou, ani nevydá žiadne vyhlásenie ani mým spösobom neurobí vyhlásenie,
oznámenie alebo podanie v súvislosti so zmluvným vzťahom s Obcou.

5. Ak je alebo bude Dodávatel‘ zo zákona povinný poskytnúť akékoľvek Dóverné
informácie, bezocikiadne pošle oznámenie Obci tak, aby sa Obec mohla domáhať
neodkladného opatrenia alebo mého vhodného ochranného prostriedku aJalebo ho zbavila
povinnosti dodržiavat‘ tieto ustanovcnia o m~čanlivosti.

6. Dodávatel‘ vyMasuje, že vo svojej podníkateľskej praxi a pri realizácii dodávky pre Obec
Lozorno nepoužíva a nebude používat‘ žiadne také postupy alebo nástroje, ktoré by
akokoľvek v rozpore splatným právom alebo dobrými mravmi ovplyvňovali alebo
mohli ovplyvnif Obec Lozorno, jej orgány alebo jej zamestnancov alebo ňou poverených
tretích osób pri uplatňovaní práv a oprávnených záujmov Obce Lozorno vo vzťahu
k Dodávateľovi. Dodávatel‘ sa najmä zavázuje, že nebude týmto osobám ponúkat‘ žiadne
pinenia ani ich prísľuby, ktoré priamo nesúvisia s Dodávkou. Dodávatel‘ sa tiež zaväzuje,
že ozaámi starostovi obce Lozorno (a v prípade ak by sa malo jednať priamo o neho
členom obecnej rady obce Lozorno) každý svoj poznatok o torn, že akýkol‘vek orgán obce
Lozorno alebo jeho člen, alebo ktokol‘vek zo zamestnancov obce Lozorno alebo ňou
poverená tretia osoba požadovala priamo alebo nepriamo takéto pinenie nesúvisiace
s Dodávkou alebo čo i len prísľub takéhoto pinenia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na
poskytnutie a prijatie drobných reklarnných alebo marketingových predmetov
zanedbatel‘nej hodnoty, ktoré sa obvykle používajú v obchodnej praxi.



XL
Ochrana osobných údajov

Dodávatel‘ sa zaväzuje, že bude clodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany
osobných údajov.

2. Dodávatel‘ udel‘uje podpisom Záväzného dokumentu Obci súhlas na spracovanie jeho
osobných údajov uvedených v Záväznom dokumente v rozsahu potrebnom pre pinenie
povinností a uplatňovanie práv z predmetriého zmluvného vzťahu, a to na dobu trvania
tohto zmluvného vzťahu, pričom pokiaľ nevyplýva inak z platnej právnej úpravy, súhlas
Dodávatel‘a nezaniká skbr ako budú vysporiadané všetky vzťahy, práva a povinnosti
z predinetného zmluvného vzt‘ahu vyplývajúce.

3. Dodávatel‘ je oprávnený súhlas so spracovariím osobných údajov kedykoľvck písomne
odvolat‘.

XII.
Doručovanie

I. Písomnosti sa doručujú na adresu sídla zmluvnej strany uvedenej v Záväznom
dokmnente, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmenu sídla alebo adresy na
doruěovanie je zmluvaá strana, ktorej sa zrnena týka, povinná bezodkladne písomne
oznámiť druhej zniluvnej strane. Písomnosti určené obci Lozorno sa doručujú na Obecný
úrad Lozorno, Hlavná 1,90055 Lozorno.

2. Písomnost‘ sa považuje za doručenú dňom jej skutočného doručenia, t. j. doporučene
poštou s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa týchto Podmienok,
kuriérom atebo osobným doručením príslušnej zmluvnej strane. Ak pripadne posledný
deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom tejto lehoty naj bližší
nasledujůci pracovný deň. Za deň doručenia pisomnosti sa považuje aj deň, v ktorý
zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziat‘, alebo v
ktorý máme uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na prfslušnej pošto.

3. Pri elektronickoni doručovaní písomnostf prostredníctvom elektroiiickej pošty (e-mail) sa
písomnosť považuje za doručenú Po doručení potvrdenia od príjemcu o jej prijatí.
Elektronické doručovanie je možné len v prípadoch predpokladaných týmito
Podmienkami.

XI.
Všeobecné ustanovenia

1. DodávateF nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Obce postúpit‘
svoje pohl‘adávky voči Obci na tretiu osobu, zriadiť k nim záložné právo ani

li1i&~ovac~í provod práv. Provod práv a povinností 70 zmhivného v7t‘ahu, na ktorý sa



aplikuŤú a vzt‘ahujú licte Podmienky‘ zo strany Dodávateľa na tretiu osobu je možný len
S predchádzaj úcim písemným súhlasom Obce‘

2. Právnc vzt‘ahy medzi Obcou a Dodávateľom sa spravujú právnym poriadkom platným
v Siovenskej repuhlike‘

3. Na zmluvné vzt‘ahy na ktoré sa aplikujú a vzťahujú licte Pudmienky sa nevzťahuje
Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

4‘ Prípadné spory hudú riešené‘ pokiaľ zmiuvné strany nedospejů L vZomn dohocie.
súdom veene a miestne prislušným podl‘a Civi mého sporového poriadku.

5‘ Pokial‘ by niektoré ustanovenie týchto Podmienok a ďalších dotknutých dohód bole alcbo
sa stalo neplatným alebo neúčinným‘ nic je tým dotknutá platnost‘ a účinnost‘ Podmienok
a Záväzného dokumentu ako celku. Neplatné alebo neúčinné ustanovenie sa zmluvné
strany zaväzuj Ú nahradit‘ ‚akým plaíným a účinným ustanovením, které hucle naj lepšie
zodpovedaf ekonomickému účelu neplatného aleho neúčinného usianoveflia.

6‘ Tieto Podmienky platin a sú účinné od 01 ‚06.2019 a spravuj Ú sa nimi všelky zmluvné
vzťahy medzi Obcou a Dodávateľmi dohodnuté. vzniknuté alebo realizované Po tomto
dni. pre které je v Záväznom dokumente uskutočnený odkaz na tieto Podmienky‘

7. Zniena alebo dopinenie týchto podmienok nadobudne účinnost‘ dňom ich zverejnenia na
intei‘netovom sídle Obce Lozorno‘ Táto zniena a dopmnenie sa nevzt‘ahuú na vzfahy‘
které vznikli pred jeli účinnosťou. ibaže bude medzi Obcou Lozorno a Dodávateľom
výslovne dohodnuté maL‘

V Lozorne~dňa 31.05‘2019

Mgr~ Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno


