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Z M L U V Ač.31/4/2013
o odvoze a likvidácií KO a drobného stavebného odpadu

1. Zmluvné strany: aJ Vývozca odpadov:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Registrácia:

Technické služby mesta Zlaté Moravce
Branislavom Vargom, povereným riaditeľom
Prima banka a.s.
2230106002/5600
587168
2020411877
SK 2020411877
ŽO- 2001116960100003 reg.č.353/2001

-a-

prevádzka: Tekovské Nemce 2

bl Pôvodca odpadov:
adresa:

v zastúpení v zmluvných veciach:
IČO:
DIČ: .
IČ pre DPH:
Registrácia:
Č.účtu

HEKO-MK, s.r.o.
Malé Kozmálovce 69
93521 Malé Kozmálovce
Helena Kormuthová
47147792
2023774159
SK 2023774159
24.5.2013, OS Nitra

uzatvárajú zmluvu o vývoze a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu za nasledovných podmienok:

II. Predmet zmluvy aJ
bl

Odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu
Likvidácia odpadu na skládke odpadu

III. Doba plnenia 1 x týždenne: každý pondelok

IV. Cena a platobné podmienky
Vývozca odpadov bude fakturovať pôvodcovi odpadov v zmysle zákona NR SR 18/96 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov dohodnutú cenu 1x za kalendárnych mesiac. Cena
predmetu plnenia bude závislá na počte vykonávaných odvoz ov a množstve vyvezeného

odpadu .

•



Sadzba poplatku je zložená:

al vývoz odpadu
4 ks nádoba 1100 lit.! l vývoz = 4,34 ff 1 vývoz / jedna 1100 l nádoba

bl skládkovanie odpadu 29,25 € It
nádoba 1100 lit.!52 vývozov x 0,130 t = 6,8 tony

CIpoplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona 1712004 Z. z. platný od 1.2.2004
Komunálny odpad fnetriedenýf 9,9581 ff tona

dl poplatok za dopravu: 2 ff 1100 lit.kont./1 vývoz

ef vývoz odpadu mimo pracovných dní - navýšenie ceny za služby jednorazovým
poplatkom 100,· Eur za každý vývoz.

Všetky ceny sú platné od 31.5.2013.Ceny za vývoz a skládkovanie odpadov je
oprávnený vývozca odpadov zmeniť pre pôvodcu odpadov na základe zmeny VZN Mesta
Zlaté Moravce o odpadoch a miestnych poplatkoch.

Lehota splatnosti faktúry je 14 dní .Ku všetkým cenám bude pripočítaná DPH v zmysle
platnej legislatívy.

Cena za skládkovanie odpadu príp. iné novovzniknuté legislatívne poplatky viažúce sa
na odpadové hospodárstvo sa môžu meniť počas roka v zmysle platnej legislatívy v SR.

Pôvodca odpadov vyjadruje súhlas s vyššie uvedenou cenotvorbou.

V. Platnosť zmluvy:

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.06.2013, 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.

VI. Zmluvné podmienky:

1. Pôvodca sa zaväzuje trvalo vytvárať podmienky pre plnenie predmetu zmluvy.
2. Pôvodca je povinný sústreďovať do vývozných nádob len komunálny odpad v zmysle

vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov.
3. Pôvodca sa zaväzuje, že k nádobám na KO bude v deň vývozu umožnený riadny prístup

zberovým vozidlám lv zime odhrnutý sneh a pod.!
4. Vývozca si vyhradzuje právo sporadicky vykonať fyzickú kontrolu obsahu zberných

nádob za účelom zistenia prítomnosti nebezpečných odpadov.
5. Vývozca si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy ak zistí, že pôvodca sústreďuje medzi

komunálny odpad aj iný odpad, ktorý nie je uznaný ako komunálny odpad v zmysle
uvedenej vyhlášky. V takom prípade, odstúpenie je účinné doručením písomného
oznámenia o odstúpení od zmluvy na adresu pôvodcu odpadu uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy.



6. Pôvodca odpadu poskytne vývozcovi odpadu bezplatnú službu využitia kamerového
systému v prípade zistenia príčin poškodenia, krádeže zberných nádob, príp. kontroly
kvality práce.

7. Pôvodca odpadu je povinný udržiavať okolo nádob na odpad poriadok. V prípade že sa
odpad do nádob nezmestí, zabezpečiť si dostatočný počet nádob, alebo zmeniť frekvenciu
vývozov.

VII. Záverečné ustanovenia :

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami zákona č.513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý má povahu originálu, pričom
každá zo strán obdrží po jednom rovnopise.

3. Zmeny zmluvy môžu byť vykonané len písomnými dodatkami podpísanými
oprávnenými osobami.

4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa §47a,ods.
1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a, ods. 1 a 5 zákona Č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám.
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