
ZM L U V A o zbere, preprave a zneškodňovaníodpadov

Prevádzkovateľ: Technické služby mesta Tvrdošín027 44
Zastúpený : Marián Ondrašák, riaditeľ
Banka : VUB a.s., RP Tvrdošín,
Účet : 3668202757/0200
IBAN :SK98 0200 0000 0036 6820 2757
IČO : 00490628
IČ DPH : SK2020568858

Ú č a s t n í k : Blachotrapez, s.r.o.
Vojtaššákova604, 027 44 Tvrdošín

Banka : VUB, Tvrdošín
Účet : 1896741155/0200
IČO : 36423416
DIČ : 2021879541
IČ DPH : SK2021879541
Telefón : 0911950294

Uzatvárame s Vami zmluvu o vývoze odpadu na rok 2020.

I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zber, preprava a'zneškodňovanie odpadov zvýroby azprevádzky
poskmovaných služieb, vykonávaný špeciálnym vozidlom Bobr, prostredníctvom nádob určených na
tento účel.

II.
Druh odpadu

Cislo skupiny a druhu odpadu * Názov Kategória
20 03 01 Zmesový komunálnyodpad 0

III.
Zmluvná cena

Stanovisko nádob Druh Počet Počet Počet Prepočítaný Sadzba Cena
- , nádob nádob 'ýVO' ov vývozo p čet za Spolu

Ullca “Dra/Milka litre
y Za týžldeň za

V
výsozov vývoz Bez DPH

rok ostatného
odpadu
za rok

Vojtaššakova 604 1100 1 - 26 13 10,00 130,0

Fakturačná suma spolu bez 13 10,00 130,0
DPH
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IV.
Povinnosti prevádzkovateľa

Pre prevádzkovateľa platia povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z.z., čím sa
.
zaväzuje, že na skládke odpadov J. Laz nebude skladovať odpady, na ktoré sa podľa katalógov
odpadu vzťahujú osobitné predpisy.
Prevádzkovateľ zodpovedá za znečistenie verejného priestranstva priamo pri vyprázdňovaní
nádob a kontajnerov.
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať zber odpadu podľa harmonogramu v dohodnutých
množstvách, aj sčasti naplnený a vrátiť ho na miesto.

V.
Povinnosti účastníka

Nádoby a kontajnery možno používať len na určený účel.
Účastník zodpovedá za odkladanie odpadu mimo nádob akontajnerov, za ich preplňovanie
alebo neuzatváranie.
V prípade nesprístupnenia nádob, kontajnerov zo strany účastníka, prevádzkovateľ tento
neuskutočnený odvoz odpadu považuje za splnenú dodávku.

VI. ,

Záverečnéustanovenia
Sťažnosť na kvalitu prác treba uplatniť čo v najkratšom čase.
Fakturácia vývozu bude vykonaná: jednorázovov mesiaci júl .
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a možno ju vypovedať písomnou formou.
Zmeny tejto zmluvy môžu vykonať obidve zmluvné'strany len po vzájomnej dohode a to len

písomnou formou. .

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých ] vyhotovenie obdrží prevádzkovateľ
a ] vyhotovenie účastník.
V prípade porušenia zmluvných podmienok, môže každá strana zmluvu vypovedať.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na web. stránke povinnej
osoby v zmysle š47a a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník.

Potvrdenú zmluvu žiadame vrátiť na TS najneskoršie do 7 dní.

31. az. 2020
Za účastn a:

!

//


