
Z M L U V A č.3/2/2013
o odvoze separovaného odpadu

l. Zmluvné strany: aJ Vývozca odpadov:
v zastúpení :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:·
IČDPR:
Registrácia

TSm Zlaté Moravce, Bernolákova č.59
Branislavom Vargom, Ing., povereným riaditeľom
Prima banka Slovensko
2230106002/5600
00587168
2020411877
SK 2020411877
ŽO-2001 116960100003 reg. Č. 353/2001
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bl Pôvodca odpadov:
v zastúpení:
adresa:
IČO:
DIČ:
Registrácia

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

Obec Rostie
Peter Štepianský, starosta
951 94 Hostie 1
307980
2021037876

Il.Predmet zmluvy Odvoz separovaného odpadu: 1. Sklo /kód odpadu 200102
2. Plasty /kód odpadu 20 01 39
3. Obaly z papiera a lep./kód 150101

III. Doba plnenia podľa dohodnutého harmonogramu.

IV. Fakturácia : Vývozca bude zberať vyseparované zložky bezodplatne. Vývozca bude faktúrovať
'l zmysle zákona NR SR 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov l x mesačne.

V. Cena: vývoz odpadu :sklo, PET jl'aše,papier
Nájom za 1100 lit. kontajner 1€ /mes.
K cene bude pripočitaná 20% DPH.

ks ...

Vývozca si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zvýšenia vstupných nákladov.
Lehota splatnosti faktúry je 14 dní.
Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúry bude vývozca pôvodcovi účtovať penále 0,05 %
za každý deň omeškania.

Vl.Platnosť zmluvy:
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1.1.20l3
s výpovednou lehotou 3 mesiace.
Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane a musí mať písomnú formu.

VII. Zmluvné podmienky:
~ Pôvodca sa zaväzuje trvalo vytvárať podmienky pre plnenie predmetu zmluvy.
~ Pôvodca sa zaväzuje, že umožní prístup zberovým vozidlám v deň vývozu! v zime odhrnutý

sneh a pod.lVývozca odpadov zabezpečí prostredníctvom obchodných partnerov zhodnocovanie
vyseparovaného odpadu.

VIII. Záverečné ustanovenia :

Zlaté Moravce dňa'
Pôvodca:

dní na uvedené adresu.
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