
Zmluva o vyhotovení hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním 

I.S£JÉ£MĹ.. 
uzatvorená podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo 

Sídlo: Partizánska 15-17,946 03 Kolárovo 

IČO: 31824 633 DIČ: 2021015876 

Prevádzka /y: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo, Partizánska 15-17,946 03 Kolárovo 

Zastúpený: PaedDr. László Kulich 

mi?omalaíiPmat^^ 

Zhotoviteľ: PolyStar, s.r.o. 

Sídlo: M. R. Štefánika 14,942 01 Šurany 

IČO: 36 552 119, Dlf: 2021726894, IČ DPH: SK 2021726894 
V zastúpení na základe splnomocnenia: Dana Guštarová 

Bankové spojenie: yÚB, a.s., Č. úftu: 1717744853/0200 
Tel/Fax: 035/644 77J77, Mobil: 0905 714 580, polystar,sk, polystar@polystar.sk 

ČI. I. Predmet zmluvy 
1.1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach poskytovania služby zo 

strany zhotoviteľa a právach a povinnostiach oboch zmluvných strán. 

1.2. Objednávateľ je pôvodcom, resp. držiteľom odpadu v zmysle § zák. č. 223/2001 Z. z. 

o odpadoch v platnom znení. Podľa § 19 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch a § 10 vyhl. č. 

283/2011 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v platnom znení, je držiteľ 

odpadu povinný podávať každoročne hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. 
i 
* 

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sním 

v zmysle § 10 vyhl. Č. 283/2011 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 

v platnom znení a zaslať objednávateľovi fotokópiu odovzdaného Hlásenia o vzniku odpadu 

a nakladaní s ním. 
i 

1.4. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy splnomocňuje zhotoviteľa k vypracovaniu, podpísaniu a 

preukázateľnému odovzdaniu Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, za kalendárny rok a 
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doručiť ho príslušným orgánom - Obvodnému úradu životného prostredia, podľa miesta každej 

prevádzky objednávateľa a to najneskôr do 31.1. nasledujúceho roku. 

1.5. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do 5. 1. po skončení kalendárneho roka, predložiť 

zhotoviteľovi úplne vyplnené evidenčné listy o vyprodukovaných všetkých druhoch odpadov 

v jednotlivých jeho prevádzkach podľa skutočného stavu, ktoré objednávateľ vyhotovuje 

priebežne počas príslušného kalendárneho roka, za ktorý bude zhotoviteľ podávať za 

objednávateľa hlásenie. V prípade porušenia tohto záväzku zhotoviteľ nezodpovedá za správnosť 

vyhotoveného Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a za prípadnú škodu tým pôsobenú. 

1.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť objednávateľom odovzdaných evidenčných 

listov, nedodržanie termínu, ako ani zä správnosť a úplnosť vyhotoveného Hlásenia o vzniku 

odpadu a nakladaní s ním v prípade porušenia záväzku objednávateľa podľa bodu 1.5. tejto 

zmluvy. 

ČI. III. Cena a platobné podmienky 
3.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vyhotovenie a podanie Hlásenia o vzniku 

odpadu a nakladaní s ním, vo výške podľa platného Cenníka. K uvedenej cene bez DPH pripočíta 

zhotoviteľ sumu DPH vo výške podľa platného zákona pJJPH. 

3.2. Cena je stanovená dohodou v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. 

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu na základe vystavenej faktúry 

v lehote splatnosti faktúry 30 dní odo dňa jej vystavenia. 

ČI. IV. Záverečné ustanovenia 
4.1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia VOP zhotoviteľa a príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. J 
4.2. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy v plnom rozsahu a navzájom sí 

poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení zmluvy. 

4.3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Možno ju ukončiť písomnou dohodou zmluvných 

strán alebo jednostranne písomnou výpoveďou s výpovednou dobou jeden mesiac. Výpovedná 

doba začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej 

výpovede. I 
4.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 

4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tejto zmluvy, tento vyjadruje ich 

vôľu, na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

4.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. 

V Šuranoch, dňa 8.10.2012 ., dňa 

I 
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