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Z M L U V A č.5/2/2013 
o odvoze separovaného odpadu 

l . Zmluvné strany: aj Vývozca odpadov: 
v zastúpení: 

TSm Zlaté Moravce, Bernolákova č.59 
Branislavom Vargom, Ing., povereným riaditeľom 

Prima banka Slovensko Bankové spojenie: 
Císla účtu: 
rCo: 
DIC: 
IC DPH: 
Registrácia 

bi Pôvodca odpadov: 
v zastúpení: 
adresa: 
rCo: 
DIC: 
Registrácia 

2230 I 0600215600 
00587 168 
2020411 877 
SK 202041 1877 
ŽO-200 1 /16960/OOOO3 reg. č . 35312001 

Obec Lovee 
Mgr. Oľga Gáli ková 
Lovee 222 
00308 161 
202 1037920 

uzatvárajú v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 Obchodného zákonnfka zmluvu O odvoze 
vyseparovaného odpadu za nasledovných podmienok: 

II. Predmet unluvy Odvoz separovaného odpadu: Sklo Kód odpadu 20 Ol 02 

III. Doba plnenia 

IV. Fakturácia : 

V. Cena : 

podľa dohodnutého harmonogramu. 

Vývozca bude zberať vyseparované zložky bezodplatne. vývozca bude faktúrovať 
v zmysle zákona NR SR 18196Z. z. o cenách" znení neskorifch predpisov I x meDČne. 

vývoz odpadu: sklo 
Nájom za J 100 lit. kontajner l € Imes. 
K cene bude pripoéitaná 20% DPH. 

ks ... 2 

Vývozca si vyhradzuje právo zmeny cien v prfpade zvýknia vstupných näkladov. 
Lehota splatnosti faktúry je 14 dni . 

pri nedodňanl lehoty splatnosti faktúry bude vývozca pOvodcovi účtovat' pemll.e 0.05 % 
za každý deň omdkania. 

VI. PhUnosť vnluvy : 
Zmluva sa uzatvära na dobu neurčitú od 1.1 .2013 
s výpovednou lehotou 3 mesiace. 
Výpovedná lehota začlna plynút' od prv~ho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručcnf 
výpovede druhej zmluvnej strane a musi mat' pfsolTUlú formu . 

VlI. Zmluvné podmienky: 
);oo Pôvodca sa zavlZUje trvalo vytvárať podmienky pre plnenie predmetu zmluvy. 

}> Pôvodca sa zavlzuje. že umoml prlstup zberovým vozidl1m v deň vývozul v zime: odhmutý 
sneh a podNývozca odpadov zabezpeči prostrednfclvom obchodných partnerov zhodnocovanie 
vyseparovan~ho odpadu. 

VIli. Záverečné ustanovenia : 
I . Zmluvaje vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, každý má povahu 

originálu. pričom každá zo zmluvných strán obdňí po jednom 
rovnopise. 

2. Zmeny zmluvy mOžu byť vykonan~ len písolMými dodatkami 
podpísanými zmluvnými stranami. 

3.Zmluva nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ,ods. I 
Občianskeho zákonnfka v nadväznosti na § 5a. ods.1 a 5 zákona Č. 211 n.OOO Z.z. O slobodnom 
prfstupe k informáciám. 

4. Potvrdenú zmluvu vráťte do 14 dnf na uveden~ adresu. 

O B r; c '-OVIC~ 
Z~até Moravce ~: Qbecny úrad 
Povodca: ht."'_.!l.51 92 lQVCE 

ók~:;d Zlaf~ Moravce 

Vývozca: \l 1T; Ch l1ic kC s lulby m esta 
II: ~ Bernolákova C. 59 

9 53 Ol Zlate: Mor:n 'cc 
II :511716&DPll : SK2020<1877 


