Zmluva o zbere a odvoze komunálnych

odpadov

NEZ č. 1/1/2012
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

medzi týmito zmluvnými stranami:

Dodávateľ:

Martin Klučár

sídlo:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
/d'alej len .dodávateľ"t
Odberateľ:

ul. Slobody 48,01851

Nová Dubnica

Dôverné údaje
44739982
1077131099
SK 1077131099

Mesto Ilava

zastúpený:
sídlo:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
osoba oprávnená za
vývoz odpadu:
/d'alej len .odberateľ"ť

Ing. Štefanom Daškom, primátorom
Mierové námestie 16/31, O19 O1 Ilava

Dôverné údaje
OO317 331
Ing. Peter Kočkár, riaditeľ TSM

Čl. I.
Predmet zmluvy
1. Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje pre odberateľa zabezpečiť zber a odvoz
veľkoobjemového odpadu a komunálneho odpadu umiestneného v zberných nádobách
VaK /veľkoobjemový kontajner/ nachádzajúcich sa na území mesta Ilava, za
dohodnutú cenu uvedenú v čl. II. tejto zmluvy.

Čl. II.
Cena a spôsob jej úhrady
1. Cena za zber a odvoz odpadu z VaK sa stanovuje na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán ako jednotková cena za nakládku a vykládku a jednotková cena za
kilometer bez DPH, a to nasledovne:
• Nakládka/vykládka
jedn. cena
9,96 € bez DPH,
• odjazdený kilometer
jedn. cena
1,49 €/km bez DPH
Dodávateľ je platcom DPH.
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2. Dodávateľ za vykonaný zber a odvoz odpadu z VaK je povinný mesačne vystaviť
faktúru na adresu odberateľa s uvedeným počtom nakládok a vykládok a odjazdených
kilometrov za daný mesiac vždy najneskôr do 5-ich pracovných dni. Túto faktúru
vystavenú na adresu odberateľa uvedenú v záhlaví, je povinný doručiť na adresu:
Technické služby mesta, Hurbanova 132/26, 019 01 Ilava.
3. Faktúra je splatnú do 20 dni od jej doručenia odberateľovi, pričom úhradu odberateľ
vykoná prevodným príkazom na účet dodávateľa.
Čl. III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
l.
2.
3.
4.

5.

Dodávateľ je povinný vykonať odvoz odpadu vozidlom určeným na odvoz odpadu zo
zberných nádob VaK.
Vývoz odpadu z VaK je dodávateľ povinný vykonať na základe oznámenia a podľa
pokynov riaditeľa Technických služieb mesta.
Dodávateľ je povinný vyprázdňovať vždy len naplnený VOK, ktorý je po vývoze
odpadu povinný vrátiť na pôvodné miesto.
Riaditeľ technických služieb zodpovedný za zabezpečenie vývozu a odvozu
komunálneho odpadu, je povinný skontrolovať počet vývozov vykonaných v danom
mesiaci na uvedenej faktúre. V prípade nesúladu údajov uvedených na faktúre
s počtom vykonaných vývozov v danom mesiaci, je riaditeľ technických služieb
oprávnený v mene odberateľa uplatniť u dodávateľa reklamáciu - opravu nesprávne
uvedených údajov. Dodávateľ je povinný takúto reklamáciu vybaviť bezodkladne
najneskôr však do lOdní odo dňa jej oznámenia.
Nároky na náhradu škody sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi.

Čl. IV.
Doba splatnosti a skončenie platnosti zmluvy
l. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.03.2012.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pred uplynutím doby, na ktorú sa zmluva uzavrela,
platnosť zmluvy môže skončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán z akýchkoľvek
dôvodov.
3. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia
l. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej
stránke mesta.
2. Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len písomne, formou dodatku na základe
súhlasných prejavov oboch zmluvných strán.
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3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 1 vyhotovenie obdrží
dodávateľ a 3 odberateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej
vôle, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne
prečítali jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu je vlastnoručne podpisujú.

V Novej Dubnici, dňa 02. januára 2012

V Ilave, dňa 02. januára 2012

Za dodávateľa:

Dôverné údaje

Dôverné údaje

.............................................................

Martin Klučár

NEZ 1/1/2012

-

