
Zmluva o poskytnutí služby č. S22T700310 
uzavretá v súlade s ustanovením § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník") 

1.1. Objednávateľ: 

Adresa sídla: 

štatutárny orgán: 

Kontakt: 

IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

(ďalej len „objednávateľ") 

1.2 Poskytovateľ : 

Adresa sídla: 

Zapísaný v: 

štatutárny orgán: 

IČO : 

DIČ: 

IČDPH: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

telefónne číslo: 

e-mail:

(ďalej len „poskytovateľ")

Čl.1 

ZMLUVNÉ STRANY 

Obec Jablonec 

Jablonec 206, 900 87 Jablonec 

Slavomír Pocisk, starosta 

033/6488113, jablonec@iablonec.sk 

00 304 794 

2020662127 

Prima banka Slovensko, a.s. 

SK57 5600 0000 0066 0100 3001 

FCC Trnava, s.r.o. 

Priemyselná 5, 917 01 Trnava 

Obochodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka číslo: 1344/T 

Ing. Eva Mikulášiová, konateľ 

Ing. Petr Marek, konateľ 

31 449 697 

2020392352 

SK2020392352 

Tatra banka, a.s. 

SK30 1100 0000 0029 4507 0023 

+421 33 3240 606

trnava@fcc-group.sk

(spoločne dá/ej aj „zmluvné strany")

Čl. 2 

PRÁVNE PREDPISY 

Vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník"}, ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 
87 /1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ďalšími právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť predmetu tejto zmluvy. 

Čl. 3 

PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY 

Táto zmluva sa uzatvára v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. S22T700302 zo dňa 27.12.2021, ako výsledku zadávania 

nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") 

s názvom predmetu zákazky: ,,Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve". 

Čl.4 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi plnenie spočívajúce v zabezpečení
služieb v odpadovom hospodárstve, a to pravidelný zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie tuhého
zmesového komunálneho odpadu kategórie 20 03 01 (podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov), zo zberných nádob v objeme 1101/1201, 2401, 1100 1 a objemového odpadu kategórie
20 03 07 (podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov}, z veľkoobjemných
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ROK2022/041/OCUJA
zverejnené 15.6.2022
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