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o odvoze
l. Zmluvné strany:

a likvidácii ko

a drobného stavebného

4l l

odpadu

Ar}

a/Yývozca odpadov: TSm Zlaté Moravce
v zastúpení;
Branislavom Vargom, povereným
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Čísloúčtu:
2230].06002/5600
tčo:
587168
DlČ:
202041,t877
tč opn:
sK202o4t1877
Registrácia :
Žo *2003, /16960/00003 reg.
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č,3fi/zaoI

odpadov: OBEC ksAp,V ,twit611,1
zastúpenÍ: r^7. st"ý,-" - \)c,lk: uičo,- , sL^r., ( c * cbc.<
adresa:
*í,av^,{ 61+| ? §4 1-6 l?s.. .s(,_ hi v--qq,
oo
tČO:
3c,8 ;La
DtČ:
bt la '3 3 ú3a

b/ Póvodca
V

lČpre DPH:

Registrácia.
uzatvárajú v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 obchodného zákonníka zmluvu o odvoze
a likvidácii komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za nasledovných
podmienok:
II.

predmet

Ill. Doba

IV.

zmluvy a/

b/

plnenia a/
b/

Fakturácia:

V. Cena za odvoz a

odvoz komunálneho

a drobného stavebného odpadu
Likvidácia odpadu na skládke
1 x týždenne

7xza2týždne

Vývozca bude faktúrovať v zmysle zákona NR sR 1,8/96Z. z. o
cenách v zneníneskoršíchpredpisov ]. x mesačne

likvídáciu odpadu

a/ odvoz odpadu

770

€/t

b/ likvidácía odpadu

t nádoby

pre
DPH

Základ

€/t

26,25

€

DPH

Cetkom

20%

5,25

€

g7,50 €

c/ poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona 17/2004 Z.z,
platný od 1, 2. 2004
1.

Zemina

2. Ostatný odpad /stavebný,

drevený/

O331g€ft
6,6g87€

lt

':

'- !

t'

,]-'
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'
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3, Komunálny odpad

/netriedený/

vytried ená jed na zložka

vytriedené dve zložky
vytriedené tri zložky
vytriedené štyri zložky
vytriedených páť zložiek

9,9581€/t
8,9623 €|t
7,9665 €lt
6,9707 €lt
5,9749€lt

4,9790€lt

Vývozca si vYhradzuje právo zmeny ceny v prípade zvýšenia vstupných nákladov.
Lehota splatnosti faktúry je 14 dní.
Pri nedodrŽaní lehoty splatnosti faktúry bude vývozca póvodcovi účtovaťpenále
o,05
za každý deň omeškania,
Vl. Platnosť zmluvy

%

:

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitúod ]". 1. 2OI3,
s výpovednou lehotou 3 mesiace.
výpovedná lehota začínaplynúťod prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručenívlipovede druhej zmluvnej strane a musí
mať písomnú formu.
Vl l.

Zmluvné podmienky:
Póvodca sa zavázuje trvale vytvárať podmienky pre plnenie
predmetu zmluvy.
Vývozca si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak zistíže
póvodca sústred'uje medzi komunálny odpad a drobný stavebný
odpad iný odpad , ktorý nie je uznaný ako komunálny odpad
v zmysle vyhlášky MŽP SR č,2&4/2oo3.Z,z. o kategorizácii
odpadov.
póvodca sa zavázuje, že ko bude riadne
uložený v smetnej nádobe
a umožníknej prístup zberovým vozidlám v deň vývozu
f v zime odhrnutý sneh a pod./

vlll. záverečné ustanovenia

:

1, zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, každý má povahu

originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdržípo jednom
rovnopise.
2-zmeny zmluvy móžu byťvykonané len písomnými dodatkami
podpísanými zmluvnými stranami.
3. zmluva nadobúda účinnosťdňom nasledujúcim po dni zverejnenia
pod|'a §5a ods. ]- a 5 zákonač.2x1/20aOZ,z. o slobodnom prístupe
k informáciám.
4. Potvrdenú zmluvu vráťte do 14 dní na uvedenú adresu.
Zlaté Moravce, dňa :...,......}__ri;ii]],
Póvodca ;"-,......,......:..

_

Vývozca:,

