
Zmluva o poskytnutí služby
110 111 98

uzavretá V súlade s ustanovením 5269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Či. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávater: Obec Beladice
Adresa sídla: Gaštanová 167,95175 Beladice
Štatutárny orgán:
Kontakt: elaďce sk
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
I BAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Poskytovateľ: Waste transport, a.s.
Adresa sídla: Kukuričná 8,83103 Bratislava
Zapísaný v: Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3410/B
štatutárny orgán: stavenstva

stva
avenstva

IČO:
DIC:
iČ DPH:
Bankové spojenie: .s.
IBAN:
telefónne číslo: (036) 6312 710
e-mail : wt marius edersen.sk
(ďalej len „poskytovatel“)
(spoločne d‘aíej aj „zmluvné strany“)

Či. z
PRÁVNE PREDPISY

Vzájomné vzťahy zmluvných strán sa nadia 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 dopineni niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ďalšími právnymi predpismi, ktoré upravujú oblast predmetu tejto zmluvy.

Čl.3
PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY

Táto zmluva sa uzatvára sa uzatvára v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 11011197 Zo dňa 9 ~ 2020
ako výsledku zadávania nadlimitnej zákazky postpom verejnej sútaže podta 5 66 zákona č. 343/2015 Z. z. O verejnom
obstarávaní a o zmene a dopineni niektorých zákonov v Znení neskoršich 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 poskytovateťa poskytnůt 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, 1100 Ia objemového odpadu kategórie 20
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03 07 podľc Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou so ustanovuje Kota!óg odpadov) verkoobjemových
kontojnerov 15m3, vrátane dočistenia bezprostredného okolia stanovíšť zberných nádob, z územia obce Be/adice
na riadenej skládke „Skládka odpadov Mochovce“, v predpokladanom objeme ccc 20 03 01, 1380 ton a 20 03 07,
35,16 ton po dobu trvania tejto zmluv“, v rozsahu podía Či. 5 tejto zmluv“ a podía ostatných podmienok
dohodnutých v tejto zmluve a závázok objednávateía zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté službu cenu bližšie
určenú V Či. 7 tejto zmluvy.

2. Poskytovateť je uzrozumený, že množstvo uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve Jelen predpokladané a vychádza z
predchádzajúcich plnení a toto množstvo sa móže počas plnenia teJto zmluvy meniť v závislosti od objemu
vyprodukovaného objednávateťom a od aktuálneho počtu obyvateľov v čase pinenia tejto zmluvy.

3. Miestom plnenia predmetu dohody je celé úzeniie obce Be/adice.
Či. S

ROZSAH A PODMIENKY POSKYTNUTIA SLUŽBY
1. Predmetom tejto zmiuvy je zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve pre objednávateľa spočívajúce v

zbere, odvoze, prenájme nádob a zneškodnení tuhého zmesového komunálneho odpadu kateg6rie 20 03 01 a
objemového odpadu kategória 20 03 07, vrátane dočistenia bezprostredného okolia stanovíšť zberných nádob, z
území objednávateľa, na riadenej skládke, Po nadobudnutí účinnosti Po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

2. Počet zberných nádob o objeme 1101/1201, 1100! a 15m3 k lehote podpisu tejto zmluvy je 700, 13 a 2 ks.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtu zberných nádob v tolerancii +/-10% počas trvania tejto zmluvy,
a to v zmysle Čl. 16 ods. 2 tejto zmluvy.

3. Frekvencia výsypu zberných nádob je podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve a je požadovaná celoročne v pracovných
dňoch, podťa dohodnutého harmonogramu určeného na príslušné obdobie, zo zberných nádob vo vlastníctve
objednávateľa alebo v prenájme od poskytovateía. Zber vdohodnutý zberov‘ý deň bude začatý od 6:00 hod. a
ukončený do 18:00 hod.. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtu vývozov V roku, prípadne frekvenciu
vývozov v týždni (zvýšenie pnp. zníženie) počas trvania tejto zmluvy o poskytnuti služby v zmysle Čl. 16 ods. 2 tejto
zmluvy.

4. Frekvencia výsypu objemového odpadu z veflwkapacitných kontajnerov je podía prílohy č. 1 k tejto zmluve, je
požadovaná celoročne, v pracovných dňoch a to podľa potreby a na výlučne na základe objednávky vystavenej
objednávateľom a doručenej poskytovateĺovi. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtu vývozov v roku
ako aj na zmenu objemu, prípadne frekvenciu vývozov (zvýšenie príp. zníženie) počas trvania tejto zmluvy v zmysie
Či. 16 ods. 2 tejto zmluvy.

5. Zberom, pre účely tejto zmluvy, sa rozumie výsyp obsahu zberných nádob uvedených v ods. 2. tohto článku
zmluvy, vo vlastníctve objednávateľa alebo prenajatých od poskytovateľa, jeho zhromažd‘ovanie, predbežné
triedenie a dočasné uloženie na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

6. Služba bude poskytovaná vozidlami na to určenými a spĺňajúcimi príslušné právne predpisy a normy vztahujúce sa
k predmetu tejto zmluvy.

7. Poskytovateť poskytne službu, ktorá je predmetom tejto dohody, lenz odpadových nádob so zodpovedajúcimi
technickými parametrami, ktoré sú vo vlastníctve póvodcu odpadov, t.j. objednávateľa alebo v nájme od
poskytovateía.

8. Poskytovateľje od momentu prevzatia odpadu na prepravu zodpovedný za manipuláciu s týmto odpadom.

9. Poskytovateí je povinný upozornit objednávateía na prípadný nevyhovujúci technický stav zberných nádob a
veľkokapacitných kontajnerov, pokiai‘ sú tieto v jeho vlastníctve, a vyzývat ho na ich opravu alebo výmenu.
Poskytovateľ má právo nevykonat vývoz odpadu z poškodených zberných nádob a veflokapacitných kontajnerov,
ak by to mohlo viesť k poškodeniu zdravia zamestnancOv alebo majetku poskytovateťa.

10. Poskytovateť v pripade potreby poskytne za odplatu potrebný počet jednotlivých druhov zberných nádob na vývoz
odpadu a to výlučne na základe písomnej objednávky objednávateía v zmysle dojednaní uvedených v tejto zmluve.
V tomto prípade je poskytovateľ povinný starat sa o technickú a hygienickú spósobilost zberných nádob počas
trvania zmluvy o poskytnutí služby. V písomnej objednávke musí byť vymedzené požadované množstvo kusov, typ
zbernej nádoby/vell<oobjemového kontajnera, frekvencia vysypu, miesto uloženia nádoby na odpad,
predpokladaná doba nájmu.

11. V prípade potreby zabezpečenia čistoty verejných priestranstiev na území objednávateľa mimo určeného
harmonogramu podľa ods. 3 tohto článku zmluvy, je objednávateť oprávnený určit aj iný termín zberu tuhého
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komunálneho odpadu na základe jeho samostatnej objednávky. Poskytovateľ je povinný službu zabezpečit
bezodkladne, najneskůr clo 24 hodín od okamihu doručenia objednávky objednávateiom.

12. Objednávateľ požaduje vyprázdňovat zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, požiarnym
a mým závadám, ku škode na majetku alebo poškodeniu životného prostredia, ak sa pri vyprázdňovaní zberných
nádob znečistí verejné priestranstvo, je poskytovateľ povinný takéto znečistenie ihneď odstrániť.

13. Objednávateí je povinný sprístupnit zberné nádoby počas celého roka v dohodnutý deň tak, aby k nim viedla
spevnená komunikácia široká 3,5 m. V prípade znemožnenia prístupu (rozkopávka, poľadovica, neodhrabane
komunikácie, konáre atď.) sa zber považuje za uskutočnený. Objednávateí sa zaväzuje na tento účel zabezpečíť v
zimnom období zjazdnost verejných komunikácii a v priebehu celého roka odstránenie prekážok brániacich vo
výkone plnenia predmetu tejto zmluv“.

14. Zberné nádoby s odpadom musia byt sprístupnené na verejnom priestranstve a v čase zberu sa vykladajú mimo
uzavretých nehnuteľností. Poskytnutie služby sa vztahuje výlučne na odsúhlasené zberné nádoby podľa prilohy č. 1
k tejto zmluve alebo prenajaté od poskytovateľa.

15. Pri zistení poškodenia alebo odcudzenia zbernej nádoby na stanovišti je poskytovateľ povinný bezodkladne túto
skutočnosť nahlásit objednávateíovi elektronickou formou na e-mailovú adresu objednávateľa:
.odatelna@.becbeladice.sk. Objednávateľ požaduje aj poškodenú zbernú nádobu vysypat a bezprostredné okolie
stanovišta poškodenej alebo odcudzenej zbernej nádoby v prípade znečistenia vyzbierat od vysypaných odpadkov
a dočistit, pokiaľto nebude v rozpore sods. 9 a 20 tohto článku zmluvy.

16. V prípade akýchkoľvek technických porúch mechanizmov na strane poskytovateľa, je poskytovateľ povinný
zabezpečit náhradný výsyp obsahu zberných nádob do 24 hodín od určeného termínu uvedeného v ods. 3 tohto
článku dohody. O tejto skutočnosti upovedomí objednávateIa bezodkladne elektronickou formou na mailovú
adresu: Dodatelna@olecbelalice.sk.

17. Poskytovatet sa zaväzuje, že práceneschopnost, dovolenky a mé důvody nepritomnosti jeho zamestnancov
neovplyvnia plnenie tejto zmluv“.

18. V prípade, ak poskytovateľ nebude schopný zabezpečit požiadavku náhradného výsypu obsahu zberných nádob
podľa ods. 14 tohto článku zmluvy, bude objednávateí oprávnený zabezpečiť si náhradné plnenie u mého
poskytovateľa na náklady poskytovateľa podía tejto zmluvy.

19. Objednávatel‘ si vyhradzuje právo kontroly poskytovatela pri plnení tejto zmluvy a to povereným zamestnancom
objednávateľa: PhDr. Mário Žáčik — starosta obce Beladice.

20. Poskytovateť je oprávnený kontrolovat, či odpadové nádoby obsahujú len druhy odpadu dohodnuté v tejto
zmluve. Pri existencii mých druhov odpadu v nádobách, ako je dohodnuté v tejto zmluve, rovnako ako pri
poškodených a pretažených zberných nádobách, nie je poskytovateľ povinný zrealizovat zber odpadu z takejto
nádoby.

21. Zneškodnenie vzniknutých odpadov bude poskytovateľ uskutočňovat v zariadení na zneškodňovanie odpadov
podľa čI. 4 ods. 1 tejto zmluvy (napr: skládka odpadov), ktoré má povolenie na prevádzkovanie v súlade splatnými
právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva, a ktorými uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti
v predloženej ponuke.

22. V pripade, ak dójde počas plnenia zmluvy k zmene zariadenia na zneškodnenie podľa čI. 4 ods. 1 tejto zmluvy,
poskytovateY je povinný predložit objednávateľovi v lehote do 3 pracovných dní, odkedy sa o tejto skutočnosti
dozvie „Návrh na zmenu zariadenia na zneškodnenie“ minimálne v rozsahu:

b) názov zariadenia na zneškodnenie;

c) doklady preukazujúci odbornú spósobilost podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a bodu
13.1 časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov sútažných podkI~dov vztahujúcich sa k predmetnej zákazke,
ktorej výsledkom je rámcová dohoda č. 11011197 zo dňa . S. JÚN 2020 a na jej základe uzatvorená
táto zmluva.

23. Objednávateľ odsúhlasí nové zariadenie na zneškodnenie, ak bude spÍňat podmienky podľa ods. 22 tohto článku
zmluvy, o čom bezodkladne e-mailom informuje poskytovateľa a uplatnia sa podmienky v zmysle čI. 16 ods. 2 tejto
zmluvy.

24. Množstvá odvezeného odpadu k zneškodneniu bude poskytovatel preukazovat objednávatelovi samostatne,
mesačne v tonách a dokladom ku každej faktúre vždy budú vážne lístky.

25. Všeobecné požiadavky na pinenie predmetu zmluvy pre objednávateľa: .
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a. Predmetom fakturácie za poskytnuté služby v zmysle tejto zmluvy, resp. na základe samostatnej
objednávky, bude skutočný počet vysypaných tón podľa vážnych lístky, vjednotlivom dni zberu podľa ods. 3
tohto článku zmluvy.

b. Služby menovite neuvedené vtejto zmluve, ale s daným popisom priamo súvisiace a vyplývajúce z
predmetu zmluvy pre plnenie predmetu zmluvy, je požadované zahrnúť poskytovateľom do položky plnenia
predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že je neprípustné predpoklaclať, že popis položiek
neobsahujúci všetky podrobnosti, pripúšťa previesť služby nižšej technickej resp. kvalitatívnej úrovne ako je
pre daný účel potrebné a obvyklé.

c. Začiatkom poskytovania služby, pre účely tejto zmluvy, sa považuje nastúpenie na výkon poskytovania
služby po nadobudnuti účinnosti tejto zmluvy o poskytnutí služby a spósobom, ktorým budú dodržané
všetky povinnosti poskytovateľa vyplývajúce z tejto zmluvy.

d. Poskytovateí sa zavázuje zabezpečiť na plnenie predmetu tejto zmluvy, spoľahlivý a kvalifikovaný personál,
vybavený pracovným odevom, ochrannými prostriedkami, potrebnými mechanizmami a náradím
a zabezpečí pravidelnú kontrolu dodržiavania týchto skutočností tak, aby nedochádzalo k ich porušovaniu.

e. Pri plnení predmetu tejto zmluvy, poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné bezpečnostně a mé
právne predpisy (napr. zákon č. 124/2006 Z. z., zákon č. 314/2001 Z. z., zákon č. 311/2001 Z. Z. - Zákonník
práce, zákon č. 79/201S Z. z., a ďalšie súvisiace právne predpisy s plnením predmetu tejto zmluv“).

f. Poskytovateť sa zavázuje pri plnení tejto zmluvy, predchádzať škodám na majetku tretích osób, na krytie
tohto rizika má uzatvorené poistenie poistnou zmluvou č. 8-863-011191, pre prípad poškodenia majetku
tretích osób spósobené prevádzkovou činnosťou poskytovateťa (napr. použitými vozidlami, náradím a
pod.), ktoré tvorí Prilohu č. S Rámcovej dohody č. 11011197 Zo dňa 9. JŮN 2020 .

8~ Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateíovi presný harmonogram celoročného zberu komunálneho
odpadu pre vyhotovenie kalendáru zberu pre nasledujúci rok, a to na rok 2020 najneskór k podpisu tejto
zmluvy zmluvy a na ďalšie roky najneskór k 10.12. kalendárneho roka.

26. Poskytovatel‘ sa zaväzuje poskytovať služby riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonaných služieb zodpovedá
poskytovatel‘ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných zákonov a ustanoveni Obchodného zákonníka.

27. Poskytovatel‘ sa zaväzuje zabezpečovať pre verejného obstarávateľa zber a likvidáciu separovaných zložiek odpadu,
a to v rozsahu, ako to ukladá platná legislatíva a pri nakladaní so separovanými zložkami odpadu je pvinný
postupovať v zmysle platnej legislatívy, ktorá upravuje nakladanie so separovanými zložkami odpadu. Zber a
likvidáciu separovaných zložiek odpadu bude poskytovatel‘ zabezpečovať na základe zmluvného vzťahu s príslušnou
organizáciou zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“), ktorou k podpisu tejto zmluvy je OZV ENVI-PAK, a. s., so
sídlom Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava.

28. Objednávateľ sa zavázuje, že službu poskytnutú poskytovateľom v kvalite podřa podmienok dohodnutých touto
zmluvou, prevezme a zaplatí mu za jej poskytnutie cenu dohodnutú v čI. 7 tejto zmluvy, podía platobných
podmienok dojednaných v čI. 8 tejto zmluvy.

29. Zmluvné strany sa dohodli, že akékol‘vek zmeny vo vykonávaní služieb oproti dohodnutým v tejto zmluve musia byť
odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, formou písomného dodatku k tejto zmluve
a v zmysle čI. 16 ods. 2 tejto zmluvy.

čI. 6
DOBA PLNENIA

Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu určitú, na
obdobie 36 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v Čl. 7 ods. 3 tejto zmluvy, podía toho,
čo nastane skór.

čI. 7
CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1. Cena za poskytnutú službu, je stanovená v mene Eur, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších
predpisov, a je stanovená ako maximálna a záväzná Po dobu trvania tejto zmluvy.

2. Objednávateľ je oprávnený vystaviť objednávku na služby podľa Čl. S ods. 10 tejto zmluvy, nad rozsah uvedený
v tejto zmluve, za zachovania jednotkových cien uvedených v tejto zmluve a neprekročenia celkovej ceny za
predmet zmluvy podľa ods. 3 tohto článku zmluvy.
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3. celková hodnota tejto zmluvy vo finančnoni vyjadrení, podfa prílohy Č. 1 k tejto zmluve, spracovaná V zmysle
ponuky úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní, predstavuje hodnotu 142 940,82 EUR bez DPH, čo je
171 528,98 Eur vrátane DPH a predstavuje maximálnu cenu všetkých pineni predmetu zmluvy. Priloha Č. 1 je
neoddeliteľnou súČasťou tejto zmluv“.

4. Jednotkové ceny za za predmet plnenia tejto zmluvy sú uvedené v prílohe Č. 1 k tejto zmluve. Zmena dojednanej
jednotkovej ceny je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve v zmysle čI. 16 ods. 2 tejto zmluvy,
podpisaného štatutárnym orgánmi oboch zmluvných strán. Jednotlivé fakturácie za každé príslušné obdobie budú
vykonávané na základe skutočných výkonov špecifikovaných v Čl. S tejto zmluvy.

5. V cene sú zahrnuté i všetky priame náklady súvisiace $ predmetom dohody, zber, odvoz, váženie, evidencia a
poplatok za skládku, náklady na zabezpeČenie súladu $ požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie
odpadov, taktiež sú v cene zahrnuté náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri
poskytovaní služieb.

6. Poplatok za uloženie odpadu podía ~ S zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a
doplneni zákona č. 587/2004 7. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskoršich predpisov, nie je zahrnutý v cene za predmet tejto zniluvy.

ČL 8
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAI«URÁCIA

1. Za vykonané služby je poskytovateľ povinný vystaviť 1 x mesačne faktúru a túto doručiť do desiateho dňa
nasledujúceho mesiaca objednávateľovi, Po pisomnom odsúhlasení vykonaných služieb v príslušnom kalendárnom
mesiaci oprávneným zástupcom objednávateľa. Okrem náležitostí uvedených v tejto zmluve, bude faktúra v súpise
vykonaných služieb obsahovať jednotlivé výmety uvedené podía vážnych lístkov a jednotkové ceny podľa Čl. 7 ods.
4 tejto zmluvy. Výmety zvážnych lístkov musia byť podpísané oprávnenými zástupcami poskytovateťa a
objednávateľa, najneskór v lehote troch dní od ich obdržania.

2. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doruČenia objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry sú vážne lístky za
príslušný mesiac podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. O úČtovníctve v znení neskorších
predpisov a zákona Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

4. Každá faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v 2 rovnopisoch.

5. V prípade, že ktorákolvek faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku zmiuvy, je
objednávateľ oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie bez jej úhrady. Poskytovatel je
povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru snovou lehotou splatnosti.

6. Jednotlivé fakturácie za prísiušné obdobie budú vykonávané na základe skutočných výkonov špecifikovaných v Čl. S
tejto zmluvy.

Čl.9
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Poskytovatel zodpovedá za celú Činnosť pri plnení záväzkov podIa tejto zmluvy, ako aj za porušenie alebo
zanedbanie povinností svojich zamestnancov a v plnej miere zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú
zanedbaním jeho povinnosti podIa tejto zmluvy.

2. Poskytovatel zodpovedá za vady poskytnutej služby.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vady poskytnutých služieb, má objednávatel právo požadovať a
poskytovatel povinnosť bezodplatne odstrániť vady poskytnutej služby podia Čl. S tejto zmluvy bez zbytočného
odkladu, najneskór do 24 hodín od výzvy objednávatela, ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak.

4. Na žiadosť objednávateía je poskytovatel povinný bez zbytočného odkladu vady poskytnutej služby odstrániť, i keď
neuznáva, že za vady zodpovedá. Náklady na odstránenie vady podIa predchádzajúcej vety znáša poskytovatel až
do ukonČenia reklamaČného konania.

5. Podmienka doručenia písomnej výzvy sa považuje za splnenú jej odoslaním objednávateľom e-rnailom na e
mailovú adresu uvedenú poskytovatelom v Čl. 11 ods. 2 tejto zmluvy.
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6. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosťvyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spásobenú
druhej zmluvnej strane, okrem pripadov, keď sa preukáže, že porušenie povinností bob spósobené okolnostami
vylučujúcimi jej zodpovednosť.

7. Poškodená zmluvná strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej zmluvnej strany bob
spósobené konaním poškodenej strany, alebo nedostatkom poskytnutej súčinnosti.

8. Poskytovateľ zodpovedá v pinom rozsahu za škody, ktoré spósobí pri plnení tejto zmluvy vlastným zavinením.

9. Poskytovateí zodpovedá za to, že rozsah poskytnutej služby sa zhoduje s údajmi V sprievodných dokiadoch.

čI. 10
SAN KCIE

1. Ak poskytovateí napriek písomnej výzve objednávateľa neposkytne riadne vykonávanie služieb podía čI. 4 aS tejto
zmluvy, podľa podmienok a v termínoch dojednaných v tejto zmluve, objednávateí je oprávnený zabezpečiť si
náhradné plnenie príslušnej služby u mého poskytovateľa na náklady poskytovateía podľa tejto zmluvy. Na úhradu
nákladov poskytovateľom podía tohto bodu zmluvy sa primerane použijú ustanovenia čI. 7 a 8 tejto zmluvy.
Postup objednávateťa súčasne podía či. 10 ods. 2 tejto zmluvy tým nie je dotknutý.

2. Ak poskytovateľ napriek písomnej výzve objednávateľa neposkytne riadne vykonávanie služieb podra čI. 4a5 tejto
zmluvy, podía podmienok a v termínoch dojednaných v tejto zmluve, poskytovatet je povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej hodnote riadne nevykonanej služby.

3. Ak poskytovateí nevystaví faktúru za vykonané služby podIa Čl. 8 ods. 1 a 2 tejto zmluvy, podľa podmienok a v
terniínoch dojednaných v tejto zmluve, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR
(slovom: desať eur) za každý deň omeškania.

4. Ak poskytovateí napriek písomnej výzve objednávateía neodstráni vady v termínoch podľa čI. 9 ods. 3 tejto
zmluvy, poskytovateíje povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej hodnote vadne
poskytnutej služby, za každý aj začatý deň omeškania poskytovateía 5 odstránením vady, až do odstránenia vady.

5. Podmienka doručenia písomnej výzvy sa považuje za splnenú jej odoslaním objednávateľom elektronicky, na e
mailovú adresu uvedenú poskytovateíom v Čl. 11 ods. 2 tejto zmluvy.

6. Zmluvné pokuty, ktoré sú príjmom objednávateľa, sú splatné najneskór S. pracovný deň od doručenia sankčnej
faktúry poskytovateľovi.

7. Objednávateľ je oprávnený požadovať od poskytovateľa aj náhradu škody spósobenú porušením ktorejkoívek z
povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
PoskytovateFje povinný plniť povinnosť, ktorej splnenie bob zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení
zmluvnej pokuty objednávateťom.

8. Objednávateľ sa zavázuje zaplatiť úroky z omeškania za oneskorenú úhradu riadne vystavenej a doručenej faktúry
vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

čI. 11
PREBERANIE SLUŽIEB

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutie služieb podFa čI. 4 a $ tejto zmluvy, bude poskytovateť zaznamenávať
zápismi v dennom zázname poskytovaných služieb Po ich poskytnutí objednávateľovi. Ak kontrolou poskytnutých
služieb objednávateľ zistí, že služby boli poskytovateťom poskytnuté v rozpore s podmienkami tejto zmluvy
(vadne), objednávateľ, spíše zápis o zistených vadách a odošle ho elektronicky poskytovateíovi. V prípade, že to
bude účelné, objednávateľ vyzve poskytovateľa na odstránenie vád služby postupom podľa čI. 9 ods. 3 a 4 tejto
zmluvy. Po dobu odstraňovania vád služieb je poskytovateľ v omeškaní s plnením predmetu tejto zmluvy. V
pripade, že dóvod poskytnutia služby medzičasom odpadol, resp. jej bezvadné vykonanie v neskoršom čase by
nebobo účelné, objednávateť vadne poskytnutú službu v súpise vykonaných prác podľa čI. 8 ods. 1 tejto zmluvy
poskytovateľovi neodsúhlasí.

2. V mene zmluvných strán sú v rozsahu tohto článku oprávnené konať osoby poverené štatutárnymi zástupcami:

2.1 objednávatela: PhDr. Mário Žáčik, starosta obce Bebadice a

2.2 poskytovateía: Alexander Herda, Regionálny riaditeľ na základe plnej moci
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Či. lz

VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc t. j. vis major, považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vóle zmluvných
strán a ani ich zmluvné strany nemóžu ovplyvnit (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický
útok, atd).

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa
bude chciet odvolat na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zniluvy vo vztahu k predmetu, cene a
času plnenia. Ak nedójde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpit od tejto
zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

Či. 13
VŠEOBECNÉ IJSTANOVENIA

1. Poskytovateí sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmiuvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zaväzuje sa
dodržiavat všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Poskytovateľ sa bude nadit
východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov
objednávateľa a rozhodnutiami a vyjadrenianii dotknutých správnych orgánov.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú nešit spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru prostredníctvom štatutárnych
zástupcov oboch zmluvných strán. V pnipade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných
strán požiadat o rozhodnutie sporu príslušný súd.

3. Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy si budú
zmluvné strany doručovat na adresy uvedené v Či. 1 tejto zmluvy. Ak sa zásieika vráti odosielajúcej zmluvnej strane
ako zásielka neprevzatá, bude sa považovat za doručenú dňom, kedy hola takto vrátená. V záujme predíst
zbytočným komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany informovat sa navzájom o
akejkoľvek zmene niektorého z identifikačných údajov. Uvedené sa nevztahuje na objednávky na poskytovanie
služieb a na výzvy podľa Či. 5,9 a 10 tejto zmluvy, ktoré je možné odosieiat aj e-mailom.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodně a technické iníormácie, ktoré im boll zverené ako zmluvným partneroni,
nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany alebo tieto informácie nepoužijú pre
mé účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Toto neplatí ak ide o pinenie povinností objednávatera podía
zákona č. 211/2000 Z. z. O siobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Čl. 14
ZÁNIK ZMLIJVY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Táto zmluva o poskytnutí služby móže zaniknút:

a) uplynutím doby, a to aj za predpokladu, že objednávateľ neodobral služby v objeme podľa Čl. 4 ods. 1 tejto
zmluvy;

b) poskytnutím služby vo finančnom objeme podľa Čl. 7 ods. 3 tejto zmluvy a to aj pred uplynutím doby na
ktorú bola uzatvorená táto zmluva;

c) písomnou dohodou zmluvných strán;

d) písomným odstúpením od tejto zmluvy.

2. Na odstúpenie od tejto zmluvy sa vztahujú ustanovenia 5 344 - 351 Obchodneho zákonníka v znení neskoršich
predpisov.

3. Odstúpenie od tejto zmluvy je možné len pri podstatnom porušení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán s
výnimkou 5346 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

4. Za podstatné porušenie tejto zmluvy zmluvné strany považujú:

a. ak poskytovateľ nedodržiava kvalitu poskytovanej služby podía platných technických noriem, všeobecne
záväzných právnych predpisov a podľa podmienok určených touto zmluvou,

b. ak poskytovateť služby nesplní akúkoľvek povinnost vyplývajúcu pre neho z Čl. 5a9 tejto zmluvy,
c. ak poskytovateí zadá poskytnutie služieb ako celok inej osobe,
d. ak poskytovateť služby v důsledku svojej platobnej neschopnosti vstúpi do likvidácie,
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e. ak poskytovateíovi bol v priebehu pinenia tejto zmluv“, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní podľa 5 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,

Í. ak si objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým poskytovateťovi znemožňujú vykonávanie služieb (napr.
neplatenie mesačných faktúr),

g. ak počas plnenia prednietu zmluv“, bol poskytovateľvymazaný z Registra partnerov verejného sektora.

5. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením
strany oprávnenej odstúpiť od tejto zmluvy podľa 5346 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

6. Odstúpenie od tejto zmluv“ musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dóvod, pre ktorý zmluvná
strana od tejto zmluvy odstupuje. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zniluvnej strane.

Čl. is
SUB DO DÁVATE LIA

1. Poskytovateľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:
a. subdodávater: bez využitia subdodávateľa

b. O % podiel plnenia subdodávok,
c. predmet subdodávky

d. subdodávater spĺňa podmienky účasti podía 5 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dóvod na
vylúčenie podľa 540 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,

a navrhnutý subdodávateľje zapísaný v Registri partnerov verejného sektora,

2. Poskytovateľje povinný oznámiť objednávateíom akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v bode 1. tohto
článku zmluv“.

3. V prípade potreby zmeny subdodávatel‘a oproti subdodávatetom uvedených v bode 1 tohto článku zmluvy, je
poskytovateí povinný predložit objednávateľovi najneskór do S pracovných dní odo dňa, kedy sa O tejto
skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

a) subdodávateí:

b. % podiel plnenia subdodávok

c. predmet subdodávky

d. dókazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podía 532 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dóvody na vylúčenie podía 5 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7
zákona o verejnom obstarávaní.

e. navrhnutý subdodávateí je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

4. Poskytovateí pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na
základe zmluvy o subdodávke boli hospodárne.

5. Poskytovateľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateía menit % podiel subdodávok u svojich subdodávateľov
uvedených vtomto článku zmluvy. Zároveň je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia uvedení vtomto článku
zmluvy nezadali svoju subdodávku resp. jej časť žiadnemu mému subdodávateíovi.

6. Poskytovateľ nesmie zadať svojim subdodávateľom ani žiadnym tretím osobám poskytnutie celého plnenia tejto
zmluv“ a pri poskytnutí služby, ktoré je predmetom tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za včasné a riadne
poskytnutie služby tak, ako by ho poskytoval sám.

7. Poskytovateľ potvrdzuje, že všetci jeho zamestnanci a jeho subdodávatelia podieľajúci sa na plneni tejto zmluv“ sú
kvalifikovaní na svoje profesie vzťahujúce sa k predmetu zmluv“ a majú potrebné oprávnenia a osvedčenia
potrebné k plneniu tejto zmluvy.

8. Poskytovateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme a len s predchádzajúcim
písomným súhlasom objednávateía k navrhovanému subdodávateíovi. Objednávateľ rozhodne
o súhlase/nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o
navrhovanom subdodávateľovi a informácií podľa bodu 3 písm. d) a e) tohto článku zmluvy.

9. Objednávateľ oznámi poskytovateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o
subdodávke najneskór do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ
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neoznámia svoj nesúhlas do S pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, vtomto prípade to
znamená, že nemá výhrady k výberu subdodávateľa a poskytovateľ je oprávnený uzatvoriť $ vybraným
subdodávateľom príslušnú zmluvu, na základe ktorej bude zabezpečované pinenie tejto zmluvy as objednávateľom
bezodkiadne uzavrie dodatok k tejto zmluve.

10. Poskytovatet preukázal technickú spůsobilosť alebo odbornú spůsobiiosť technickými alebo odbornými kapacitami
osoby: Nevyužijú sa kapacity inej osoby, a ak počas trvania tejto zniluvy důjde k plneniu, ktorého sa toto
preukázanie týka, poskytovateľ je oprávnený toto pinenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby,
ktorej technické alebo odborné kapacity využíva. Poskytovateľ nie je oprávnený nieniť túto osobu počas trvania
tejto zmluvy.

Či. 16
ZMENA ZMLIJVV

1. Zmeny a dopinky tejto zmluvy můžu byť urobené len pokiaí nebudú v rozpore s 5 18 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní a len písomnou formou vzostupne číslovanými dodatkami, so súhlasom oboch zmluvných strán. Tieto
dodatky sa Po podpísaní zmluvnými stranami a po nadobudnutí ich účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. Túto zmluvy sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania
najmá, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:

a. ideo úpravu ceny uvedenej v čI. 7 bodu 4 tejto zmluvy smerom nadol,
b. ideo úpravu ceny uvedenej v Či. 7 bodu 4 tejto dohody smerom nahor:

ba) z důvodu inflácie zverejnenej Štatistickým úradom SR ato lx ročne a ak táto presiahne hranicu 5%, a to
o sumu súčinu miery inflácie v Slovenskej republike za bežný kalendárny rok a výšky jednotlivých
jednotkových cien za služby platených v bežnom kalendárnom roku, a to vo vzťahu k jednotkovým
cenám za služby, ktorých sa zmena týka,

bb) z důvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku daní, poplatkov a poplatku za
uloženie odpadu, alebo ich nahradením, alebo vznikom nových povinnosti, a too sumu zodpovedajúcu
rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, a to vo vzťahu k tým
jednotkovým cenám za služby, ktorých sa takáto zmena týka,

bc) z důvodu zvýšenia preukázateľných nákladov poskytovateľa vyplývajúcich z legislatívnych zmien
(zvýšenie povinných priplatkov — napr. za nočnú prácu, prácu nadčas a pod.),

c. z důvodu legislatívnych zmien v oblasti odpadového hospodárstva resp. mých Iegislativnych zmien, ktoré
nastanú po podpise tejto zmluvy a ktoré nedokážu strany dohody ovplyvniť,

d. ide najmä o frekvenciu výsypu zberných nádob podľa či. sods. 4 tejto zmiuvy,
e. ideo uplatnenie zmeny podľa Čl. Sods. 22 a 23 tejto zmluvy,
f. ide zmenu objemu alebo počtu zberných nádob v tolerancii ~1- 10 % počas trvania tejto zmluvy podía čI. 5

ods. 2 tejto zmluv“;
g. nastane situácia vedúca k nahradeniu původného poskytovateľa novým poskytovateľom, za podmienky, že

tento poskytovateľ spÍňa původne určené podmienky účasti a je právnym nástupcom původného
poskytovateľa v důsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku,

h. nastane potreba vykonať formálne aiebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe štatutárneho
orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.).

i. nastane potreba zmeny subdodávateía podľa Či. 15 ods. 3 tejto zmluvy.

3. Každá zmluvná strana je povinná písomne (faxom, e-mailom alebo doručovateľom listových zásielok) nahlásiť a
špecifikovať druhej zmluvnej strane všetky prípadné zmeny týkajúce sa ustanovení tejto zmluvy, a to najneskůr v
lehote piatich pracovných dní odo dila, keď sa o zmene dozvedel.

4. V prípade formálnych alebo administratívnych zmien týkajúcich sa zmluvných strán, ktoré můžu mať vplyv na
plnenie tejto zmluvy (napr. zmena v osobe štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.), sú zmluvné
strany povinné si tieto skutočnosti oznámiť pisomne na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy do 10 dní odo dňa
vzniku týchto skutočností.



Či. 17
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkoni Slovenskej republiky, najmá Obchodným zákonníkom, zákonom Č.
369/1990 Zb. o obecnorn zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom Č. 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.

2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch rovnakej právnej sily, priČom 2 vyhotovenia dostane poskytovateí a po
2 vyhotovenia dostane objednávateľ.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoťvek písomnosti vyplývajúce z právneho vztahu založeného touto zmluvou
(napríklad faktúry, uplatnenie náhrady škody, uplatnenie úroku z omeškania, výpoveď alebo odstúpenie od tejto
zmluvy) sa budú považovat za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla
poskytovateía/objednávateľa vráti d‘alšej zmluvnej strane ako neprevzatá (napríklad z důvodu odopretia prevzatia
písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z důvodu neznámeho adresáta); v uvedenom
pripade sa písomnost považuje za doruČenú dňom, keď bola odosielateíovi listová zásielka vrátená, i keďsa adresát
o torn nedozvedel.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spósobilé na právne úkony, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola
uzavretá Po vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vůle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok a súhlas s jej zneníni potvrdzujú svojimi podpismi. Táto zmluva nadobúda platnost dňom
podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost dňom nasledujúcim Po dni zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa.

S. Nedeliteľnou súčastou tejto zmluvyje:

Priloha Č. 1: Ocenená príloha k poskytovaniu prednietu zákazky

19.SEPN2O
V Bealdiciach, dňa VTrencine, dňa

Poskytov,qteľ;
Objednáva‘~ ĺ ÍJ~} / I

1‘ transport, as.

Obec Belaaice ing. JI~ra{JdKt\~‘j
PhDr. Zacik Mario clen p e stav~stva ..

starosta obce
A

člen predstavens a ()



Priloha Č. 1 k ZoPS

Qcenená príloha k poskytovaniu predmetu zákazky

Merná jednotka Predpokladan Cena Výška Cena Cena za Cena za množstvo
Položky predmetu zákazky (Md) é za MJ DPH za MJ množstvo s DPH V EUR

množstvo bez DPH v EUR s DPH bez DPH
vMJ vEUR vEUR vEUR

1. Tuhý zinesový komunálny odpad zo zberných nádob

1.1 odvoz tuhého zmesového komunálneho 1 tona i 380,00 64,55 12,91 77,46 89 079,00 106 894,80
odpadu zo zberných nádob v objeme
1101i1201, 2401 a 1 1001

1.2 uloženie (zneškodnenie) tuhého zmesového 1 tona 1 380,00 37,00 7,40 44,40 51 060,00 61 272,00
komunálneho odpadu

1.3 Celková cena za tuhý zmesový komunálny odpad v EUR bez DPH aj s DPH 140 139,00 168 166,80

Por. Memá jednotka Predpokladan Cena Výška Cena Cena za Cena za množstvo

č‘ i Položky predmetu zákazky (MJ) Ó za MJ DPH za MJ množstvo a DPH V EURIS O množstvo bez DPH v EUR a DPH bez DPH

vMJ vEUR vEUR vEUR
2. Objemovy od~ádžVeI‘kĎÓtjómovýčh kčňtájnerov

2.1 pristavenie a odvoz velkoobjemového 1 km 720,00 1,70 0,34 2,04 1 224,00 1 468,80
kontajnera

2.2 manipulěcia S kontajnerom 1 fůra 6,00 26,15 5,23 31,38 156,90 188,28

2.3 uloženie (zneškodnenie) objemového odpadu 1 tona 35,16 37,00 7,40 44,40 1 300,92 1 561,10

2.4 Celková cena za objemový odpad v EUR bez DPH aj a DPH 2 681,82 3 218,18

Por. Predpokladaný Merná Predpokladan Cena Výška Cena Cena za Cena za množstvo
.. - . Položky predmetu zákazky počet kusov jednotka á doba nájmu za MJ DPH za MJ množstvo a DPH v EURcis.o (MJ) v MJ bez DPH v EUR S DPH bez DPH

vEUR vEUR vEUR
3. Nájom veľkoobjemových kontajnerov

3.1 Prenajom ve koobjemoveho kontajnera 2,00 1 deň 30,00 2,00 0,40 2,40 120,00 144,00
v objeme 15 m

3.2 Celková cena za nájom v EUR bez DPH aj a DPH 120,00 144,00



Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH aj s DPH 142 940,82 171 528,98

. . . 29. SEP 2020V Beladiciach, dna VTrenčíne, dňa

Poskytovateľ:

Waste transport, a
Kukurjčná 3. 831 03 Sratisjay

3

Obec Beladke
PhDr. Žáčik Mário
starosta obce

ľ:


