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Z M L U V A č.2/2/2013 
O llkvIdácH separovaného odpadu 

l . Zmluvné strany: a! vývozca odpadov: 
v zastúpení: 

TSm Zlaté Moravce 
Branislavom Vargom, povereným riaditeľom 
Prima banka Slovensko Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Registrácia 

bI Pôvodca odpadov: 
v zastúpení: 
adresa: 
IČO: 
DIČ: 
Registrácia 

223010600215600 
587 168 
2020411877 
SK 202041 1877 
ŽO-2001 /16960/00003 reg. Č. 35312001 

Obec Čierne Kľačany 
Ing. Mi lan Švec. Ph.D.- starosta obce 
Mlynská 2. Čierne Kľačany 953 05 
307858 
2021037865 

uzatvárajú v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka zmluvu 
o likvidácii vyseparovaného odpadu za nasledovných podmienok: 

ll. Predmet zmluvy Odvoz separovaného odpaduQSklo 1k6d odpadu 20 0 1 02 
2.Plasty 1k6d odpadu 20 Ol 39 
3. Obaly z papiera a lep.lk6d 150101 

III. Doba plnenill podľa dohodnutého hannonogramu. 

I V. Fakturácia: Pôvodca dovezie odpad na skládku . Vývozca bude zberať vyseparovanú 
zložku bezodplatne. pokiaľ vyseparovaný odpad bude bez iných zložiek 
- odpadov ,V opačnom prfpade bude za odpad faktt1rovanf podľa platného cennrka na 
skládke. 

V. Cena: vyseparova"é zlotky bezodplatne. 

VI. Platnosť zmluvy: 
Zmluva sa UUltvära na dobu neurtilú od 1.1.2013. 
s výpovednou lehOlou 3 mesiace. 
Výpovedná lehola mrna plynúť od prvého dňa kalendämeho mesiaca nasledujúceho po 
doručeni výpovede druhej zmluvnej SIJ'a!\e a musí mať pfsomnú fonnu . 

VIlI. láverelné ustanovenia : 

Zlaté Moravce dňa: 
Pôvodca: 

l . Zmluva je vyhOIovená vo dvoch rovnopisoch, každý má povahu 
originilu. pričom kalda. zo zmluvných strán obdr1f po jednom 
rovnopise, 

2. Zmen)' zmluvy m6,;u byť vykonané len písomnými dodatkami 
IXldPIsanými zmluvnými sltanami. 

3.Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a , ods . I 
Občianskeho illonnf1ca v nadväz.nosli na § Sa. ods, l a 5 zäkona Č. 21112000 Z.z. 
O slobodn k inrormáciám. 
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