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Z M L U V A č. 13/2/2013 
o odvoze 8eparovan~ho odpadu 

TSm Zlaté Moravce l. Zmluvné strany : al vývozca odpadov: 
v zastúpení: 
Bankové spojenie: 

Branislavom Vargom, povereným riaditeľom 
Prima banka Slovensko 

Číslo účtu: 
1(:0: 
DI(:: 
1(: DPH: 

223010600V5600 
00587168 
2020411877 
SK 20204 11 877 

Registrácia ŽO-2001116960/00003 reg. Č. 353/2001 

bI Pôvodca odpadov: 
v zastúpení: 
adresa: 
1(:0: 
DI(:: 

Obec Žitavany 
Juraj Obett, starosta 
Športová 5, Žitavany 
3786945 1 
202117015 

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

ll. Predmet zmluvy Odvoz separovaného odpadu: l. Plasty /k6d odpadu 20 Ol 39 
2. SkJo /k6d odpadu 20 0 1 02 

III. Doba plnenia podľa dohodnutého hannonogramu. t.j. plasty- posledný pondelok v mes. 
sklo - podľa telef. nahlásenia 

I V. FakJurácia : Vývozca bude zberať vyseparované zložky bezodplatne. Vývozca bude faktl1rovať 
v zmysle zákona NR SR 18196 Z. z. o cenách v znenf neskorSích predpisov I x mesaČDe. PrťIohu budú 
tvoriť výdajkyl PE vrecia/o 

V. Cena: Vývoz odpadu:plasty v PE vreciach 
vývoz odpadu: sklo vo VOK 5m3 
Prvá dodávka PE vriec dodaná v počte domácnosti bezodplatne , 
Potom PE vr~cia Jarba modro,kvalita 4Omic. , objem 120/il. '" O, J2fA.s s DPI1 

Vývozca si vyhradzuje privo zmeny cien v prlpade zvýknia vstupných nikladovlPE vrecia/. 
Lehota splatnosti faklÚry je 14 dní. 

pri nedodrfanl lehoty splatnosti faktúry bude vývozca pôvodcovi účtovať penäle 0,05 % 
z.a každý deň omdkania. 

VI. PlaInosť zmluvy: 
Zmluva sa uzatvva na dobu neurčitO od 1.1.2013. 
s výpovednou lehotou 3 mesiace. 
Výpovedná lehota lIlčfna plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručeni 

výpovede druhej zmluvnej strane a musI mať písomnú fonnu. 

VII. Zmluvné podmienky: 
POvodca sa lIlvllzuje, 1e umoml prístup zberovým vozidlám v deň vývozuJ v zime odhrnutý sneh a 

POdJ 
VIII. Záverečné ustanovenia : 

I .Zmluvaje vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, každý m1 povahu originálu, pričom kat.dá zo 
zmluvných strán obdrži po jednom rovnopise. 

2 . Zmeny zmluvy m01u byť vykonané len pfsomnými dodatkami podpfsanými zmluvnými stranami. 
3 Zmluva nadobllda účinnosť dňom nasledujOcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a , ods. I 

Občianskeho z.ikonnrka v nadvllZnosti na § Sa, ods.1 a S zákona Č. 21112000 Z.z. O slobodnom 
prlstupe k infonnáciám. 

4. Potvrdenú zmluvu lalebo nepotvrdenú zmluvuJ v pripade zruknia prevädzky/ vráťte do 14 dnf na 
uvedené adresu. 

Zlaté Moravce dňa: 1/ I . ~~f'..P 

~~ .. t~\ \)J,j 
Vývozca: 

\ '~~~~lICké služby mesta ~l ~rno]ákovu t. $9 
, l Zlaté MQr:lVQ: i KO: 5'1\71 ,~. DPH : SK102{11·: 1877 


