Zmluva č. 04 / 2010
o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
uzavretá medzi:
Odvozca odpadu:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia:
Zastúpenie:

Objednávateľ:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpenie:

Združenie obcí pre separovaný zber Tatiar
Za múrom 37, 935 05 Pukanec
37856847
2021748883
SLSP a.s., pobočka Levice
0221953657 / 0900
KÚ Nitra 20.08.2003, VVS 2003 / 08510 / 32 reg.
Mária Pacherová, riaditeľka

Obec DOMADICE
587 516
202 122 3985
DEXIA, Levice
712 587 0001 / 5600
Marián BERKEŠ, starosta

1. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zvoz – zber odpadu a následné odvezenie na zneškodnenie
odpadov skládkovaním v zariadení na tento účel zriadenom. Ukladanie odpadu na skládku sa
vykonáva na základe zmluvy, ktorú má Združenie obcí pre separovaný zber Tatiar Pukanec
podpísanú so zariadením na zneškodňovanie odpadov skládkovaním. Jedná sa o zber odpadu
zo 110 litrových kuka nádob a 1100 litrových kontajnerov v intervale zvozu každý druhý
týždeň.
2. Platobné podmienky
2.1.

Odvozca odpadu po obdržaní faktúry za uloženie odpadu od majiteľa skládky ihneď
vystaví faktúru držiteľovi odpadu.
2.2. Cena za odvoz odpadu od 1.1.2010 sa určuje na 28,28 € za tonu odvezeného odpadu –
Združenie obcí pre separovaný zber Tatiar Pukanec
2.3. Cena za prevzatie a uloženie odpadu na skládke odpadov:
* Mikona plus, s.r.o., Želiezovce, = 19,916 € + 19 % DPH za tonu odpadu, k cene sa účtuje
zákl. poplatok v zmysle zákona 17 / 2004 Z.z.
* Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov, = 22,77 € + 19 % DPH za tonu odpadu,
k cene sa účtuje zákl. poplatok v zmysle zákona 17 / 2004 Z.z.
2.4. Ceny sa každoročne upravujú. Ceny môžu byť upravené aj v priebehu roka v prípade
podstatných zmien ekonomických podmienok, pričom zmeny musia mať formu
písomného dodatku.

2.5.

Zmluvné strany sa dohodli, že skutočne poskytnuté služby sa objednávateľovi odvozu
odpadu budú účtovať daňovým dokladom – faktúrou. Objednávateľ odvozu odpadu je
povinný uhradiť fakturovanú sumu v termíne do 14 dní od vystavenia faktúry. V prípade
nezaplatenia faktúry do dátumu splatnosti má odvozca právo fakturovať úroky
z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
3. Čas trvania a platnosť zmluvy

3.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, .
3.2. Platnosť zmluvy končí:
a/ písomnou dohodou oboch zmluvných strán
b/ výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu, podanou písomnou
formou a zaslanou druhej strane doporučeným listom alebo doručenou osobne
s výpovednou lehotou 1 mesiac
c/ pri podstatnom porušení zmluvy
3.3. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zo zmluvných strán.
4. Iné dohodnuté podmienky
Objednávateľ odvozu odpadu je povinný sprístupniť komunikáciu pre zberové vozidlo
a udržovať ju v stave zjazdnosti aby zberové vozidlo mohlo bez problémov vyprázdňovať
nádoby.
V prípade, že sa nachádzajú v obci obydlia – domy nedostupné pre zberové vozidlo a v
prípade nepriaznivého počasia / sneh, poľadovica,/ je prístup vozidla znemožnený, je
objednávateľ odvozu odpadu povinný zabezpečiť dostupné miesto pre vyprázdňovanie
týchto zberových nádob alebo zabezpečiť inú formu zberu tohto odpadu.
5. Záverečné ustanovenia
5.1.

V prípade zmeny platných právnych predpisov majú obe zmluvné strany právo
požadovať od druhej strany také zmeny v tejto zmluve, ktoré z týchto predpisov
vyplynú.
5.2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jej podpísaní obdrží každá strana
jeden rovnopis.

V Pukanci dňa 14.12.2009
Za odvozcu odpadu:

Za objednávateľa odvozu odpadu:

„PODPÍSANÉ“
.........................................................
Mária Pacherová, riaditeľka

„PODPÍSANÉ“
..............................................................
Marián BERKEŠ, starosta

