
ZMLUVA O ODBERE ODPADU
Uzatvorená poda Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

a zákona č. 79/2015 Z.z. Zákona o odpadoch
ODBERATECL:
Obchodné meno: monso s.r.o.
Sídlo: Oravická 730/2, 027 12 Liesek
IČO: 53 576 047
DPH: 2121419465
IČDPH: SK2121419465
Zapísaný v OR OS Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 76562/L
e-mail: monso(twďmonso.sk
Zastúpený a oprávnený k podpisu: Mgr. Marián Ondrík, konatel
DODÁVATECL:
Obchodné meno: Technické služby mesta TvrdošínSídlo: 027 44 Tvrdošín, Pod Velingom 263
IČO: 00490628
IČDPH: SK2020568858
Zastúpený a oprávnený k podpisu: Marián Ondrašák, riaditel
Účel zmluvy ,

Účelom zmluvy je zabezpečenie zmluvného partnera na odber
v predmete zmluvy uvedeného odpadu tak, ako to pre póovodcu, držitela
odpadu vyplýva zo zákona o odpadoch.

1. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dohoda o odberaní (výkupe) odpadu . Odberatel
odpadu zabezpečí dodávatelovi pri dodržaní kvalitatívnych podmienok,
že odpad prevezme za nákupnů cenu podla platného cenníka, resp. zainak dohodnutů cenu.

2. Podmienky zmluvy

Odberatelř sa zavazuje odoberať dodávatelovi odpad, ktorý nebude
znečistený nežiadúcimi prímesami. Odpad musí vyhovovať preberacím
podmienkam.

3. Ceny odpadu

Cena odpadu bude telefonicky stanovená pred odberom odpadu.
4. Druhy odpadu
02 01 10 - odpadové kovy
12 01 01 - piliny a triesky zo železných kovov
12 01 03 - piliny a triesky z neželezných kovov



SGEBDSBSDYAMSSZSDSDBZĎSZSDoSZUVnWUUVuuuúwu

CocwwvwwoeewwvlvLwJJ2XJXoloJJJJoagpgoyooamcoco>o>c>mroro

2
M2

M

2
PM

M

ooo

D2 o

ooocoococoococococo

01 — obaly z papiera a lepenky
02 — obaly z plastov
04 — obaly z kovu
06 — zmiešané obaly
07 — obaly zo skla
03 - opotrebované pneumatiky
04 — staré vozidlá
06 — staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce
12 — brzdové obloženia
17 - železné kovy
18 - neželezné kovy
19 - plasty
20 - sklo
22 - časti inak nešpecifikované
11 — vyradené zariadenia obsahujúce chlorfluorované uhlovodíky
13 — vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti
14 — vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako

uvedené v 160209 až 160213
15 — nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení
16 - časti odstránené z vyradených častí
04 — anorganické odpady iné ako uvedené v 160303
06 — organické odpady iné ako uvedené v 160305
01- olovené batérie
02 - niklo- kadmiové batérie
03 - batérie obsahujúce ortuť
04 - alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03
05 - iné batérie a akumulátory
02 - sklo
01 - meď, bronz, mosadz
02 - hliník
03 - olovo
05 — železo a ocel
06 — cín
07 - zmiešané kovy
11 — káble iné ako uvedené v 17 04 10
01 — odpad zo železa a z ocele
02 — odpad z neželezných kovov
01 — papier a lepenka
02 — železné kovy
03 — neželezné kovy
04 — plasty a guma
01 - papier a lepenka
02 —- sklo
04 — obaly z kovu

21 — žiarivky a iný odpad obsahujůúcíi ortuť
23 — vyradené zariadenia obsahujúce chlorfluorované uhlovodíky
33 — Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo

16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsah. tieto batérie
34 — batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33



20 01 35 — vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 200121 a 200123 obsahujúce nebezpečné časti

20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 200121, 200123 a 200135

20 01 39 — plasty vyseparované z komunálneho odpadu
20 01 40 — kovy
20 01 40 01 — meď, bronz, mosadz
20 01 40 02 - hliník
20 01 40 03 — olovo
20 01 40 04 - zinok
20 01 40 05 — železo a ocel
20 01 40 06 -= cín
20 01 40 07 — zmiešané kovy
20 03 01 — zmesový komunálny odpad

5. Spóosob úhrady :

Dodávatel odpadu vystaví faktúru najneskór do 15 dní od uskutočnenia
dodávky na základe potvrdenia o prevzatí, bez ktorého nemóže byť
faktúra preplatená. Dodávatel' je povinný na faktúru uviesť fakturovanů
sumu. Splatnosť faktúry je 14 dní.

«

6. Trvanie zmluvy

Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitúů s účinnosťou od dátumu podpisu.

7. Dodatočné ustanovenia

Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynůúť od prvého dňa po
doručení. Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou alebo dohodou
zmluvných strán.
Postavenie predávajúceho a kupujúceho sa može vymeniť podřa dohody.

8. Záverečné ustanovenia

Akékolřvek zmeny a doplnky móžu byť vykonané výhradne písomne a to
po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán. Zmluva je na znak
súhlasu a slobodne prejavenej vole obojstranne podpísaná.

V Liesku: 01.07.2022 /
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Odberatel Doďávatel
monso s.r/o. Technické služby mesta Tvrdošín

zast. Mgr. Marián Ondrík v zast. Marián Ondrašák
konatel riaditel


