
Zmluva
uzatvorená v zmysle ust. § 269 až 275 Obchodného zákonníka o odbere a doprave

biologického odpadu od obce

Čl. 1
Zmluvné strany

Obec/mesto:
Ulica:
PSČ a mesto (pošta):
Štatutárny zástupca:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zodpovedná osoba:
Telefonické spojenia:
Fax, e-mail:

ďalej ako "objednávateI''' služby
a
Názov subjektu:
Ulica:
PSČ a mesto:
Štatutárny zástupca:
Číslo účtu:
IČO:
IČDPH:
Zodpovedná osoba:
Telefonické spojenia:
Fax, e-mail:

ďalej ako "vykonávateI''' služby

Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 50
053 II Smižany
Ing. Michal Kotrady, starosta obce
0101391098/0900
00691 721
SK2020715554
RNDr. Mojmír Kandrík
053/443 1483
053/443 II 32, smizanyocu@rup.sk, www.smizany.sk

Pol'nohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
Tatranská 126
053 II Smižany
Ing. Štefan Zekucia, predseda
313-592/0200
204251
SK 20 20 502 616

053/44310 10,053/44310 22, 053/44 310 51
053/44 310 40

Čl. 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je:
1. bezplatný odber odpadu v množstve podľa výskytu katalógové číslo:

2002 Ol biologicky rozložitel'ný odpad - odpad vznikajúci pri kosbách verejných priestranstiev
- odpad zo záhrad a parkov

v zmysle vyhlášky MŽP č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
2. bezplatné zapožičanie kontajnera vo vlastníctve vykonávateľa objednávateľovi za účelom zberu

biologicky rozložiteľného odpadu od obyvateľov obce
3. odber a odvoz vyzberaného biologického odpadu od obyvateľov vozidlami vykonávateľa
4. odovzdanie potvrdenia o zhodnoteni odobratého množstva odpadu

Čl. 3
Cena

l. Vykonávateľ bude fakturovať objednávateľovi za prepravu kontajnera LIAZ 28,00 Sk za l km jazdy
a 200,00Sk za manipuláciu s l ks kontajnera. Ceny sú uvedené s DPH a platia na rok 2006. Úprava ceny
v dôsledku zvýšenia nákladov vykonávateľa bude riešená dodatkom k zmluve

Čl. 4
Povinnosti a zodpovednosť vykonávateI'a

Vykonávateľ sa zaväzuje:
1. zabezpečiť odber biologického odpadu privezeného vozidlom objednávateľa
2. zapožičať kontajnery objednávateľovi v počte, termíne a na obdobie podľa dohovoru zmluvných strán.
3. zabezpečiť odber odpadu a dopravu vlastným vozidlom.



Čl. 5
Povinnosti a zodpovednosť objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje:
L používať požičaný kontajner len na zber v zmysle Čl. 2 ods. 3
2. telefonicky nahlásiť vykonávateľovi potrebu odberu zhromaždeného odpadu
3. umiestniť kontajner tak, aby bolo možné vykonať naloženie kontajnera naplneného odpadom
4. zabezpečiť kontajner proti odcudzeniu a poškodeniu,
5. nahlásiť vykonávateľovi bez zbytočného odkladu poškodenie a potrebu opravy kontajnera,
6. zodpovedať za poškodenie alebo krádež zapožičaného kontajnera

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

l. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva a uzatvára na dobu neurčitú.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu ukončiť:

a) písomnou dohodou
b) písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 6 mesiacov a začína plynúť od prvého

dňa mesiaca nasledujúceho po dni doručenia písomnej výpovede.
4. Vykonávateľ môže od zmluvy okamžite jednostranne odstúpiť len v nasledovných prípadoch:

a) ak objednávateľ zmeni dohodnutý účel využívania kontajnera
b) ak objednávateľ svojou činnosťou poškodzuje kontajner a to aj napríek písomnému upozorneniu

vykonávateľa.
5. Pre vzťahy neupravené touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného zákonnika v platnom znení.
6. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne dodatkov len písomne po vzájomnej dohode.
7. Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných

podmienok.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
9. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných strán.

V Smižanoch 21.2.2006

vykÓ~ávatel' / objednávatet


