
DOHODA
o poskytnutí príspevku na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta Tvrdošín

na rok 2020

1. WKONÁVATEĽ
Obchodné meno: Technické služby mesta Tvrdošín, 027 44
Štatutárny orgán: Marián Ondrašák
Bankové spojenie: VÚB a.s., RP Tvrdošín
číslo účtu: 9331 332/0200 IBAN: SK1702000000000009331332
ICQ: 00490628
QIC: 2020568858
|C DPH: SK202568858

2. ZRIAĎOVATEĽ

chhodné meno: Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185, 027 44
Statutárny orgán: Ing. Ivan Saško
Bank.spojenie: VUB a.s., RP Tvrdošín
Číslo účtu: 188 28332/0200
|čo: 00314901
DIČ:

ďalej ako "zriaďovateľ" služby

I.
Zber a preprava komunálnehoodpadu

Počet nádob, druh vývozu, dohodnutá cena a zákonné poplatky:
Predmetom dohody je zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu zriaďovateľa. Zber a preprava
odpaduje vykonávaný špeciálnymi vozidlami, určenými na tento účel, prostredníctvom nádob.

Počet nádob, druh vývozu, dohodnutá cena a zákonné poplatky:
Kuka nádoby 110 lit./ 1 vývozový týždeň
Stanovište nádob: Mesto Počet PECPOŠĺtaný Cena za Cena za Počet Cena
Tvrdošín 110 m— po ŠtVyVOZŽV 1 vývoz/ 1 v 'voz. t'ždňov S olu

nádob ““„yž' ““"" “ 1 nádoba t 'yžd
y EpUR

mnozst.odpadu) y '

Zber a preprava 1211 1211 1,00 1211 52 62972,00
komunálneho odpadu

Zber komunálneho odpadu bude : každý druhý týždeň v stredu Tvrdošín
každýdruhý týždeň vo štvrtok Medvedzie, Krásna Hôrka

Zber separovaného odpadu bude : každý druhý týždeň v utorok
Mimoriadny zber komun. odpadu bude: 7x/rok

Kontajnery 1100 lit. / na ] vývozový týždeň
Stanovište nádob: Mesto POčet Pre-počítaný
Tvrdošín 1100 lit. počet vývozov (Íena za Cena za 1 Počet SCenla

Kontajner. lx/týž.(p0dľa ] Yävzz VYYŠŠOYY týždňov po “
množst.odpadu) na 0 y tyz en EUR

Zber a preprava komunálneho 187 185 8,00 1480 52 76960,00
odpadu
Zber a preprava KO Oravice 26 28 8,00 224 52 11648,00
Kontajnera 1100 lit. spolu 213 213 1704 88608,00

Vývoz odpadu bude vykonaný: každý týždeň v pondelok, štvrtok, piatok



Zneškodnenie odpadovuložením na skládke : Zneškodnenie uložením
na skládke

Zneškodnenie uložením V tonách: 5,99

UJ

II.
Povinnosti a práva mesta

Zabezpečuje zhromažďovanie a skladovanie komunálneho odpadu V nádobách a kontajneroch na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a
drobných stavebných odpadov a zodpovedá za ich technický stav.
Zodpovedá za čistotu verejných priestranstiev, na ktorých sú nádoby a kontajnery umiestnené, za ich
preplňovanie a uzatváranie.
Nádoby, kontajnery by mali niesť firemné označenie, prípadne i čislo domu.
Do nádob, kontajnerov je zakázané ukladať veľkorozmerné predmety, ktoré by svojim zložením mohli
ohroziť bezpečnosť a zdravie obsluhy vozidla alebo by mohli poškodiť technické zariadenie vozidla.
V prípade uloženia odpadu podľa bodu 4 do nádob, kontajnerov, zodpovedá a nesie náklady na odstránenie
tohto odpadu ktoré mu budú oznámené a vyfakturované vykonávateľom. Za prípadné nevykonanie

vývozu z vyššie uvedených dôvodov, nevzniká nárok na odpočet príslušnej položky.
Zodpovedá za vzniknuté škody V prípade poškodenia nádob, kontajnerov, technických zariadení slúžiacich
na zber komunálneho odpadu zapríčinených porušením tejto zmluvy.
Škody spôsobené zamestnancom vykonávateľa je povinnosťou nahlásiť ihneď po ich zistení. Nároky na
úhradu škody sa riadia príslušnými právnymi predpismi.
Požadované zmeny v predmete tejto zmluvy je účastník povinný nahlásiť zriaďovateľovi písomnou formou
najmenej 30 dní pred uplatnením zmeny /zmena v počte nádob, kontajnerov, adresa účastníka, názve
zmeny stanovišťa, a pod./.
Pôvodca K0 a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade
so Všeobecne záväzným nariadením mesta.

III.
Povinnosti vykonávateľa

Vykonávateľ je povinný vykonať zber komunálneho odpadu zhromažďovaného v nádobách, kontajneroch
a pripraveného na stanovišti podľa dohodnutého harmonogramu zberu .

Vykonávateľ je povinný vyprázdňovať každú nádobu, kontajner aj sčasti naplnené a vrátiť na pôvodné
miesto.
Škody spôsobené zriaďovateľom na nádobách a kontajneroch vo vlastníctve vykonávateľa, je vykonávateľ
povinný nahlásiť ihneď zriaďovateľovi po ich zistení. Nároky na náhradu škody sa riadia platnými
právnymi predpismi.
Pri vynechaní dohodnutého termínu vývozu je vykonávateľ povinný daný Vývoz uskutočniť v náhradnom
termíne.
Vprípade mimoriadnych situácií /povodne, nezjazdnosť ciest, havárie, požiare, apod./ si vykonávateľ
vyhradzuje právo zastavenia zberu komunálneho odpadu.

IV.
Preberanie prác

Vzhľadom na povahu prác sa ich vykonanie preberá priamo pri výkone na stanovišti nádob, kontajnerov
azriaďovateľ má právo všetky reklamácie na práce vykonávateľa uplatniť ihneď po vykonaní prác
zamestnancami vykonávajúcimi zber, prípadne pri nevykonanom zbere v deň dohodnutého termínu zberu a to :

písomne, telefonicky, osobne na TS . Tel. číslo : 5322660.
Pri neuplatnení reklamácie v zmysle predchádzajúceho odseku, práce sa považujú za vykonané.



V.
Poskytnutý príspevok

V poskytnutom príspevku je zahrnutý zber, preprava a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov, poplatok za uloženie odpadu podľa zákona č. 434/2013 Z. z. a poplatok na rekultiváciu.

VI.
Poskytovanie príspevku

M e s a č n e:
-poskytnutím príspevku v sume 10.000,- Eur do 15. dňa príslušného mesiaca,
-doúčtovanie príspevku na základe predloženého vyúčtovania vykonaných prác za príslušnýmesiac.

VII.
Záverečné ustanovenia

a) Túto dohodu možno vypovedať písomnou formou v dvojmesačnej výpovednej lehote.

b) Zmeny tejto dohody môžu vykonávať obidve strany len po vzájomnej dohode a to len písomnou formou.

c) Dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých ] vyhotovenie obdrží vykonávateľ- TS Tvrdošín a
l vyhotovenie zriaďovateľ - Mesto Tvrdošín.

d) Dohoda sa uzatvára na rok 2020.

V Tvrdošíne 2.1.2020

ZaTW Za Mesto Tvrdošín:/rián ádrašák Ing. Ivan Šaško
riaditeľ TS primátor mesta


