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o odvoze a likvidác ii KO a drobného stavebného odpadu 

l. Zmlzt~·llé stra11y : a/ Vývozca odpadov: 
v zastúpení : 

TSm Zlacé Moravce 
Branislavom Vargom, povereným ri aditeľom 
Prima banka Slovensko Bankové spojenie: 

Č„} „v is o uctu: 
IČO: 
DIČ: 
lČDPH: 
Registrácia 

bi Pôvodca odpadov: 
v zastúpení: 
adresa: 
IČO: 
DIČ: 
IČ pre DPH: 
Registrácia 

2230 l 06002/5600 
587168 
2020411877 
SK 2020411877 
Ž0-2001/16960/00003 reg. C. 353/2001 
Hi 7.:>kti" .9Jl(t;Dl.5 í--C ..<~u 7n'R'-I 8 s?O,R,Tlt?" 
f/C ~ /Yl/UU~IN J)'Z1i<;:f t!EL - í{J//c:7?EJJ i J(1FJj)f!P-" 

Iv fi He .$ÍÍlE fi- h:-1 Iv/:.. IA 1; .J.:J:)t-f V YC il-91- t:~ 

'f,J1 ť)ftJ)J 
'2.~ ,UJoO!Jä 6 O 

uzatvárajú v súlade s ustanovením§ 269 ods. 2 Obchodného zákonnJka zmluvu o odvoze 
a Likvidácii komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za nasledovných 
podmienok: 

II. Predmet zmluvy a/ 
bi 

Odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu 
Likvidácia odpadu na skládke 

III. Doba plnenia podľa potreby 

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

V. Cena za odvoz a likvidáciu z veľkoobjemového ko11tajnera 

al odvoz odpadu za l km 
za 15 min. manipulácie 
nájom l deň 

bi lilrvidácia odpadu €1t 

Základ pre 
DPH 
1,soe 
3,00€ 
1,50€ 

29,25 € 

DPH 
20 % 
0,30€ 
0,60 € 
0,30 € 

5,85 € 

Celkom 

1,80 € 
3,60 € 
1,80 € 

35,10 ť 

cl poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona 1712004 Z.z. 
platný od 1. 2. 2004 

1. Zemina 
2. Ostatný odpad /stavebný, drevený/ 
3. Komunálny odpad /netriedený/ 

0,3319 € /t 
6,6387€ /( 
9,9581 € /c 



„ 

Záverečné ustanovenie 

l.Poskytovateľ zabezpečí prípravu predmetu zmluvy podľa požiadaviek užívateľa vo vopred 
dohodnutých termínoch. 
2.Užívateľ zabezpečí finančné úhrady vo výške a tennínoch podľa dohody. V prípade ich 
neplnenia st'.I stanovené sankčné úroky vo výške 0,1 % za každý deň omeškania 
3.Užívateľ je povinný chrániť predmet dohody pred poškodením a zaväzuje sa uhradiť 
pripadnú ním zavinenú škodu. 
4.Zmeny tejto dohody je možné uskutočniť iba písomne po dohode obidvoch zmluvných 
strán. 
5.Práva a pO\·innosti obidvoch zmluvných strán sa riadia prísJušnýrni zákonn)·mi 
ustanoveniami SR. opatreniami mesta Zlaté Moravce a louto dohodou. 
6.Doboda je "'yhotovcná v dvoch' ýtlačkoch, z ktorých po jednom obdrží každá zmluvná 
strana. 

Zlaté Moravce. 8.3.2014 

Užívateľ 

- S""'SKÉ STREDISKO 
f(LI íúRY A ŠPORTU p.o 

NAfllE.STIE A. HLINKU 1 
953 01 ZLATÉ MORAVCE 
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Poskytovateľ 
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