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Z M L U V A - U/;?,/1-Jf:j c .... .. ,t.' •• 
o odvoze a IikvidácH KO a drobného stavebného odpadu 

TSm Zlaté Moravce I. Zmluvné strany: aj vývozca odpadov: 
v zastúpení: 
Bankové spojenie: 

Branislavom Vargom, povereným riaditeľom 
Prima banka Slovensko 

Číslo účtu: 223010600215600 
IČO: 587168 
DIČ: 2020411877 
IČDPH: SK 202041 1877 
Registrácia ŽO-2oo1l16960/OOOO3 reg. Č. 35312001 

bI Pôvodca odpadov: 
v zastúpení: 
adresa: 
IČO: 
DIČ: 
IČ pre 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 zmluvy aJ 
bi 

Odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu 
Likvidácia odpadu na skládke 

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 

Z6kladpre DPH Celkom 
DPH 20% 

aJ odvoz odpadu za l km I,SOť O;~O € 1,80 € 
za 15 min. manipulácie 3,00 € O,fiO € J,fiO € 
nájom 1 deň I,SO€ 0,30 € 1,80 € 

bi likvidácia odpadu ťlt 29,2S € 5,85 € JS,IO € 

CI poplaJok za uloženie odpadu v zmysle zákona 1712004 Zz. 
plarný od 1. 2. 2004 

L Zemina 
2. Ostatný odpad Istavebný, drevenýl 
3. Komunálny odpad /netriedený/ 

0,3319 € It 
6,6387€ It 
9,9581 € It 



2 -

Vývozca si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zv)knia vstupných nákladov. 
Lehota splatnosti faktúry je 14 dní. . 
Pri nedocbžaní lehoty splatnosti faktúry bude vývozca pôvodcovi 1.I.tová'penále 0,05 % 
za klirlý dalomdikania. 

VI. Platnosť zmluvy: 

Zm1uva sa uzatvára na dobu uĎtú od 1. 1. 2013 do 31.12. 2013, 
s výpovednou lehotou 3 mesiace. 
Výpovedná lehota zaJna plynU' od prvého ďa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po dontmf výpovede druhej zmluvnej strane a musí ma' 
písomnú fonnu. 

VII. Zmluvné podmienky: 

}o> Pôvodca sa zaväzuje trvalo vytvánťpod.mienky pre plnenie 
predmetu zmluvy. 

» Pôvodca sa zaväzuje,~ umdní prístup zberovým vozidlám v dm. 
vývozul v zime odhrnutý sneh a pod.! 

VIII. Záverečné ustanovenia : 

1. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, käDý má povahu 
originálu, priDm klidá zo zmluvných strán obdm po jednom 
rovnopise. 

2. Zmeny zmluvy melu bI vykonané len písomnými dodatkami 
podpísanými zmluvnými stranami. 

3. Potvrdenú zmluvu lalebo nepotvrdenú zmluvu! v prípade zruenia 
prevádzkyl vntre do 14 dní na uvedené adresu. 

4. Zmluva nadobúda l1ínno.ťdDm nasledujúcim po dni jej zverej
nenia poďa §47a, ods. l Ol:éanskeho zákonníka v nadväznosti 
na § 5a, ods. l a 5 zákonač 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe 
k informáciám. 

Zlaté Moravce, cm: ..... ...1.t:t:.~.f.? .... 

vývozca: · · ··~I'~~~:~·······----. ťk!; ' ';.;:':: ,-121 šKo le: 
Pôvodca: ... ..... ... ........ ....... .... jn1!rava 2 
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