Z m l u v a

uzavretá podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 223/2001 (Zákon
o odpadoch) o umožnení činnosti počas realizácie stavby.

ČI. I
Zmluvné strany
Objednávateľ: SABAR, s.r.o. Pod Stožkami 10, 053 21 Markušovce
zastúpená:
Ing. Ľubošom Kováčom, riaditeľom spoločnosti
IČO:
36 191 621
IČDPH:
SK 2020033785
Bank.spoj.: OTP Banka Slovensko, a.s. Spišská Nová Ves
číslo účtu:
5207457/5200
Zapísaný v obchodnom registri OS Košice 1, odd. Sro. vl.č. 11 077/V
Poskytovateľ: Obec Rudňanv
zastúpená:
Miroslavom Blišťanom, starostom obce
IČO:
329 533
Bank.spoj.: VÚB, Spišská Nová Ves
číslo účtu:
24120-592/0200

ČI. II
Predmet zmluvy
Poskytovateľ umožní za dohodnutú úhradu činnosť počas realizácie investičnej akcie „ Sanácia
závalového pásme Poráč - Rudňany" na dotknutých pozemkoch pare. č. KN 2736/1, 2736/3, 2735
v k.ú. Poráč v súlade s platným stavebným povolením vydaným Okresným úradom Spišská Nová
Ves, odborom životného prostredia pod č. 4546/2001 -3-Fe a jeho nasledujúcimi zmenami
vydanými stavebným úradom Obce Poráč. Táto činnosť spočíva v preprave materiálu povoleného
citovaným rozhodnutím nákladnými autami do oblasti závalového pásma a jeho následného
využitia na sanačné účely.

ČI. III
Cena za umožnenie činnosti
Objednávateľ uhradí poskytovateľovi 0,10 € (desaťť eurocentov) za každú dovezenú tonu
materiálu do závalového pásma. Fakturácia bude vykonávaná za ucelený kalendárny mesiac na
základe odsúhlasených vážnych lístkov všetkých prepravcov za príslušné fakturačné obdobie. Doba
splatnosti faktúry je 30 dní. V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti môže byť
poskytovateľom účtovaný úrok z omeškania za každý deň po dohodnutej lehote vo výške 0,03 % z
dlžnej sumy.
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ČI. IV
Termín plnenia predmetu zmluvy
Zmluva sa uzatvára na obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2017, v platnosť vstupuje dňom podpisu
zmluvnými stranami.

ČI. v
Ostatné dojednania
1. Preprava popolčeka bude zabezpečovaná motorovými vozidlami, ktorých korba bude pri
vývoze popolčeka zakrytá po celej ploche plachtou, resp. zakrytá iným vhodným spôsobom.
2. Objednávateľ môže vykonávať prepravu materiálu priebežne podľa svojich potrieb, avšak
s vylúčením prepravy počas nočných hodín v čase od 22.00 hod. do 06.00 hod. a s vylúčením
dní pracovného pokoja a sviatkov počas celých 24 hodín. Ak to bude technicky a kapacitne
možné, objednávateľ obmedzí, prípadne aj vylúči prepravu aj počas dní pracovného voľna.
3. Objednávateľ za zaväzuje zabezpečiť prepravu materiálov takým spôsobom, aby bola
vykonávaná v súlade so zákonom č. 8/2009 (zákon o cestnej premávke) a súvisiacimi
predpismi (napr. Vyhláška č. 9/2009).
4. Objednávateľ zabezpečí v mesiacoch apríl až november zmývanie (postrek) štátnej
komunikácie na území obce, po ktorej je vykonávaná preprava popolčeka, ak sa v príslušnom
mesiaci táto preprava vykonáva a ak takáto potreba vznikne. V prípade možnosti a vhodnosti
použitia postrekovacieho vozidla (sneh, mráz), a ak to bude potrebné, aj v ostatných mesiacoch
roka. Interval postrekovania je stanovený lx mesačne.
5. Objednávateľ preukázateľne odovzdal poskytovateľovi 1 exemplár technologického postupu
sanácie závalového pásma pri podpise predchádzajúcej zmluvy v apríli 2009. Nakoľko ide
o know-how objednávateľa, poskytovateľ sa zaväzuje použiť tento technologický postup len na
výkon kontroly dodržiavania podmienok tejto zmluvy.
6. V prípade, že poskytovateľ poskytne tento technologický postup v akejkoľvek forme (kópia,
fotokópia, zapožičanie, ústne informácie o technológii spracovania) tretej osobe, zaväzuje sa
uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 250 000 €. Týmto nie je dotknutý nárok
objednávateľa na náhradu všetkých škôd, ktoré mu prezradením jeho know-how vzniknú.

ČI. VI
Zánik zmluvy
1. Zmluva zaniká:
a/ písomnou dohodu oboch zmluvných strán
b/výpoveďou
2. Výpoveď zmluvy môžu dať zmluvné strany z nasledujúcich dôvodov:
a) Objednávateľ:
a.l. Ak dôjde k ukončeniu stavby pred termínom skončenia platnosti tejto zmluvy.
a.2. Ak z dôvodu zmeny legislatívy nebude možné stavbu realizovať v súlade s platným

stavebným povolením.

b) Poskytovateľ:
b.l. Ak objednávateľ opakovane nebude plniť ustanovenia čl. V. tejto zmluvy a v primeranej
lehote neodstráni nedostatky,
na ktoré ho písomne upozorní oprávnený zástupca
poskytovateľa.
b.2. Ak objednávateľ nebude plniť ustanovenia čl. III. tejto zmluvy ani v dodatočne stanovenej
lehote.
3. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď písomne doručená druhej strane.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Na právne vzťahy, ktoré priamo táto zmluva neupravuje sa vzťahuje v plnom rozsahu
ustanovenie Občianskeho zákonníka a ďalších súvisiacich predpisov, vzťahujúcich sa na
špecifické podmienky tejto zmluvy (Zákon č. 8/2009 - Cestný zákon. Vyhláška č. 9/2009,
Zákon č. 223/2001 - Zákon o odpadoch a pod.).
2. Zmluvné strany prehlasujú, že písomný obsah tejto zmluvy zodpovedá ich zámerom a je
prejavom slobodnej vôle bez akejkoľvek formy donútenia alebo časovej tiesni.
3. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno
vyhotovenie.
4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne formou dodatkov k tejto zmluve.
Účastníci si zmluvu prečítali a na znak súhlasu ju podpisujú
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