
... 16 'Mf.-z M L U V A c ......... . 
o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu 

l. Zmluvné strany: al Vývozca odpadov: TSm Zlaté Moravce 
, , 

v zastupem : 
Bankové spojenie: 

Branislavom Vargom, povereným riaditeľom 
Prima banka Slovensko 

Číslo účtu: 2230106002/5600 
IČO: 587168 
DIČ: 2020411877 
IČDPH: SK 2020411877 
Registrácia : ŽO-2001116960/00003 reg. Č. 353/2001 

bI Pôvodca odpadov: 
v zastúpení: 
adresa: Mgr. MART'NA CIBIROVÁ 

Robotnícka 51 
IČO: 95301 Zlaté Moravce 

" IČO: 41 834 305 
DIe: DiČ; 1073767:i19 

Ič pre DPH: .iL- t1 Of3. f'-{J1 / 
Registrácia ;ZvI V . ~ eH1"! .. ť. .;-. 4 ~IJ -"LP 6G * 

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

ll. Predmet :anluvy al 
bI 

Odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu 
Likvidácia odpadu na skládke 

- -- - - - _ .. - - - • . -' z 

III. Doba plnenia podľa potreby 

IV, Fakturácia: Vývozca bude faktúrovať v zmysle zákona NR SR 18/96 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov l x mesačne. 

V. Cena za odvoz a likvidáciu z veľkoobjemového kontajnera 

al odvoz odpadu za l km 
za 15 min. manipulácie 
nájom 1 deň 

bi likvidácia odpadu €It 

Základ pre 
DPH 
I,SO€ 
3,00€ 
I,SO€ 

29,2S€ 

DPH 
20% 
0,30€ 
O,60€ 
0,30€ 

5,85€ 

Celkom 

€ 
3,60€ 

€ 

35,10 € 

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

1. Zemina 
2. Ostatný odpad Istavebný, drevenýl 
3. Komunálny odpad Inetriedenýl 

O,3319€ It 
6,6387€ It 
9,9581 € It 
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Vývozca si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zvýšenia vstupných nákladov. 
Lehota splatnosti faktúry je 14 dní. . 
Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúry bude vývozca pôvodcovi účtovať penále 0,05 % 
za každý deň omeškania. 

VI. Platnosť zmluvy : • 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 1. 2014 
s výpovednou lehotou 3 mesiace. 
Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a musí 
mať písomnú formu. 

VII. Zmluvné podmienky: 

Pôvodca sa zaväzuje trvalo vytvárať podmienky pre plnenie 
predmetu zmluvy. 

Pôvodca sa zaväzuje, že umožní prístup zberovým vozidlám v deň 
vývozu! v zime odhrnutý sneh a pod.! 

VIII. Záverečné ustanovenia : 

1. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, každý má povahu 
originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 

• rovnopIse. 
2. Zmeny zmluvy môžu byť vykonané len písomnýmj dodatkami 

podpísanými zmluvnými stranamj. 
3. Potvrdenú zmluvu !alebo nepotvrdenú zmluVU! v prípade zrušenia 

prevádzky! vráťte do 14 dní na uvedené adresu. 
4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverej

nenia podľa §47a, ods. 1 Občianskeho zákonm'ka v nadväznosti 
na § 5a, ods. 1 a 5 zákona Č. 211!2000 Z.z. O slobodnom prístupe 
k informáciám. 

Zlaté l\I.loravce, dňa: .............................. . 

~ýv()~c;~: .................. . r" •••••••••• 

Technické mesta 


