
l. ZMLUVNÉ STRANY :

Vývozca odpadov:

Pôvodca odpadov:

L
DOH O DA

o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu

Technické služby mesta Zlaté Moravce
v zastúpení: Mgr. Barborou Segíňovou, riaditel'kou TSm
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Číslo účtu IBAN: SK95 56000000002230102001
IČO: 587168
DIČ: 2020411877
IČ DPH: SK 2020411877
Zriad'ovatel': Mesto Zlaté Moravce I
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uzatvárajú dohodu o vývoze a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za
nasledovných podmienok:

II. PREDMET ZMLUVY
a) Odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
b) Likvidácia odpadu na skládke

ID. ODBERNÉ MIESTO A ÚDAJE K VÝPO~U POPLATKU - MNOŽSTVOVÝ ZBER

1. Názovprevádzkyt."t/(t(.a./<V,II!,~FFEľ.:Cu.u .
adresa prevádzky:,i.II!!!:4: l!.:.! q .rt. !/t;r..(1.!.:~ .
frekvencia vývozov:
a) Ix týždenne b) 2x týždenne @ Ix za 2 týždne d) Ix mesačne e) .

objem zberné] nádoby / počet kusov

a) ks/IIOI @ ..!.. ks/11001 c) ks/ I

2. Názov prevádzky: .

adresa prevádzky: .

frekvencia vývozov:
a) Ix týždenne b) 2x týždenne c) Ix za 2 týždne d) Ix mesačne e) .

objem zberné] nádoby / počet kusov

b) ks/1101 b) ks / I 100 I c) ks / I

3. Názov prevádzky: .. .
adresa prevádzky: .

frekvencia vývozov:
a) Ix týždenne b) 2x týždenne c) Ix za 2 týždne d) Ix mesačne e) .

objem zbernej nádoby / počet kusov

c) ks/1101 b) ks / 1100 I c) ks / I
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IV. POPLATOK ZA MNOŽSTVOVÝ ZBER:

Sadzba poplatku za množstvový zber je stanovená v § 2 V.?:N č. 2/2015 o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady vo výške 0,0155 €/liter pre všetky typy zberných nádob s
účinnosťou od 1. 1. 2016.

a) 110 l nádoba = 1,705 €/ 1 vývoz
b) 1100 l nádoba. = 17,05 €/ l vývoz

Poplatok za množstvový zber, lehotu na zaplatenie a podmienky úhrady určí Mesto Zlaté Moravce
platobným výmerom, ktorý bude mať náležitosti rozhodnutia v zmysle daňového poriadku, po
ukončení štvrťroka na základe podkladov z Technických služieb mesta Zlaté Moravce.

V. PLATNOSŤ DOHODY:

Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú od .1.1.. 2016.
Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane a musí mať písomnú formu.. ,

VI. ZMLUVNÉ POnMIENKY:

l. Pôvodca musí mať zbernú nádobu - kontajner označenú logom, alebo názvom firmy a cyklus
vývozu v spolupráci s vývozcom musí byt' farebne rozlíšený.

2. Pôvodca sa zaväzuje trvalo vytvárať podmienky pre plnenie predmetu dohody.
3. Pôvodca je povinný sústreďovať do zberných nádob len komunálny odpad v zmysle vyhlášky

MŽP SR č. 284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov.
4. Pôvodca sa zaväzuje, že k nádobám na KO bude v deň vývozu umožnený riadny prístup

zberovým vozidlám (v zime odhrnutý sneh a pod.)
5. Vývozca si vyhradzuje právo sporadicky vykonať fyzickú kontrolu obsahu zberných nádob za

účelom zistenia prítomnosti nebezpečných odpadov
6. Vývozca si vyhradzuje právo odstúpiť od dohody, ak.zistí že pôvodca sústreďuje medzi KO aj iný

odpad, ktorý' nie je uznaný ako komunálny odpad v zmysle uvedenej vyhlášky.
7. Pôvodca odpadu je povinný udržiavať okolo zberných nádob poriadok. V prípade, že pôvodca

vyprodukuje viac odpadu, ako je objem zbern ej nádoby, je povinný zabezpečiť dostatočný počet
nádob, alebo zmeniť frekvenciu vývozu.

8. Zberné nádoby na odpad poskytne vývozca bezplatne. Životnosť nádoby je cca 6 rokov.
9. V prípade ukončenia činnosti je pôvodca. povinný zberné nádoby vrátiť, v opačnom prípade mu

bude za zbernú nádobu vyfakturovaná alikvotná časť.
10. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1

Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a, ods. 1 a 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

l. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, každý má povahu originálu, pncom každá zo
zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise. Tretí rovnopis je potrebné doručiť príslušnému
oddeleniu Mestského úradu v Zlatých Moravciach.

2. Zmeny dohody môžu byt' vykonané len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými
stranami.

3. Vzťahy v dohode neupravené budú riešené v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisova VZN č. 2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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Technické služby mesta
Bernolákova č. 59

/ Vývozca: «i ~~;.l~~.~!~:y~~!~:~~.~~~.
Mgr. Barbora Segíňová, riaditeľka TSm


