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D OH O DA 
o pod 111ienkach vývozu a sk.ládkovaní KO a drobného stavebného 

odpadu 

I. Zmluvné strany : al Vývozca odpadov: TSm Zlaté Moravce 
, , 

v zastupen1 : 
Bankové spojenie: 

v 

Císlo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Zriad'ovatel' : 

Branislavom Vargom., povereným riaditel'om 
Prima banka Slovensko 
2230102001/5600 
587168 
2020411877 
SK 2020411877 
Mesto Zlaté Moravce 

(' obe l. 
b/ Pôvodca odpadov: ~ fLO(ti.., lo lhJ -

, , 
v zastupen1: 
adresa: 

v 

ICO: 
v 

DIC: 
v 

IC pre DPH: 
Registrácia : 

Nikoleta Goralová 
Slovanská ulica 38/15 

935 21 Tlmače 
ICO: 47811978. DIČ 1083983802 

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

II. Predmet zmluvy al 
b/ 

III. Doba plnenia al 
b/ 
cl 
dl 

Odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu 
Likvidácia odpadu na skládke 

1 x týždenne 
2 x týždenne 
1 x za 2 týždne /nepá 1·11e/ 
1 x mes. 

IV. Cena: Mesto Zlaté Moravce každý štvrťrok príslušného kalendár·neho roka 
vystaví pre pôvodcu odpadov rozhodnutie, z ktorého bude zrejmá cena predmetu 
plnenia za stanovené obdobie s termínom splatnosti 15 dní od doručenia rozhodnutia. 
Cena predmetu plnenia bude záviŠlá na počte vykonávaných odvozov. 

Sadzba poplatku za množstvový zber: 

•••• .. ks nádoba 110 lit./ 0,0155€/ 1 lit. =1,705€/ 1 vývoz/1 ks 

.. .. ... . ks nádoba 1100 lit./ 0,0081 €/1 lit. =8,91 €/ 1 vývoz/1 ks 

V. Platnost' dohody : 

dňová ohlasovacia povinnosť. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a musí mat' písomnú 
fo11nu. 



Vl. Zmluvné podmienky: 

1. Pôvodca musí mat' zbernú nádobu - kontajner označenú logom, alebo názvom fi11ny a 
cyklus vývozu v spolupráci s vývozcom musí byt' farebne rozlíšený. 

2. Pôvodca sa zaväzuje trvalo vytvárať pod1nienky pre plnenie predmetu dohody 
3. Pôvodca je povinný sústred'ovat' do vývozných nádob len komunálny odpad v zmysle 

v 

vyhlášky MZP SR č. 284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov 
4. Pôvodca sa zaväzuje, že k nádobá1n na KO bude v deň vývozu umožnený riadny prístup 

zberovým vozidlám /v zime odhrnutý sneh a pod./ 
5. Vývozca si vyhradzuje právo sporadicky vykonať fyzickú kontrolu obsahu zberných 

nádob za účelom zistenia prítor~i:,nebezpečných odpadov 
6. Vývozca si vyhradzuje právo odstúpiť od dohody ak zistí, že pôvodca sústred'uje medzi 

komunálny odpad aj iný odpad, ktorý nie je uznaný ako komunálny odpad v zmysle 
uvedenej vyhlášky. 

7. Pôvodca odpadu je povinný udržiavat' okolo nádob na odpad poriadok. V prípade že sa 
odpad do nádob nezmestí, zabezpečit' si dostatočný počet nádob, alebo zmenit' dobu 
plnenia. 

8. Dohoda nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a §47a,ods. 1 
Občianskeho zákonrn1ca v nadväznosti na § 5a,ods. 1 a 5 zákona č. 211/2000Z.z. O 
slobodnom prístupe k inf or111áciá111. 

VII. Záverečné ustanovenia : 

1. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, každý má povahu originálu, pričom každá zo 
strán obdrží po jednom rovnopise. 

2. Zmeny dohody môžu byť vykonané len písomnými dodatka1ni podpísané oprávnenými 
stranarni. 

3. Vzt'ahy v dohode neupravené budú riešené v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady a VZN mesta Zlaté Moravce 7/2012. 

4. Dohodu o vývoze a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 
v jednom vyhotovení doručte. na Mestský úrad Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, Zlaté 
Moravce, oddelenie financií a rozpočtu a v jednom vyhotovení doručte na Technické 
služby mesta, Bernolákova č. 59, 953 01 Zlaté Moravce. 

Zlaté Moravce, dňa: ............................... . 

Pôvodca: ................................... . 
Nikoleta Goralová 
Slovanská ulica 38/15 

935 21 Tlmače 
IČO: 47811978. Olť': 1 "

0
"'" •·o 

Vývozca: .......... ~ .. . 
Branislav Varga 

Poverený riadite!' TSm 

• •••••••••••••••• 

1. Moravce 

Technické služby mesta 
Bernolákova č. 59 

953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 587168 DPII: SK2020411877 
. -


