
Zmluva č. 503/2020
o užívaní skládky odpadov Jurčov Laz Tvrdošín

Účastníci zmluvy:
Prevádzkovateľ: Technické služby mesta Tvrdošín, Pod Velingom 263, 027 44 Tvrdošín

IČO: 00490628 DIČ: 2020568858 IČ DPH: SK2020568858
Bankspoj. VUB a.s., RP Tvrdošín, číslo: 9331 332/0200

Pôvodca: Matratex manufacture s.r.o., Zahradnicka 58/A, 821 08 Bratislava
Prevádzka: PD Žiarec 027 44 Tvrdošín

IČO:36403687 IČ DPH:SK2021634659
DIČ:2021634659

U 2 a t v á r a j ú túto zmluvu o užívaní skládky odpadov Jurčov Laz Tvrdošín na rok 2020.

I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zabezpečenie služby pre pôvodcu odpadu /ďalej len pôvodca] uloženie
a zneškodnenie odpadu na skládke J .Laz Tvrdošín.
a/ Pôvodca prepraví odpad vlastným vozidlom

II.
Cena za poskytnuté služby bez DPH

Prevádzkovateľ bude likvidovať odpad za nasledovných podmienok:
a/ Pôvodca tejto zmluvy uznáva ceny, ktoré mu budú fakturované, za ceny dohodové.
b/ Fakturácia bude vykonaná súhrnne lx za mesiac so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia pôvodcovi. Faktúra musí
obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa 5 71 zák. 222/04 inak má pôvodca právo jej vrátenia bez následku omeškania
s úhradou.
c/ Prílohou faktúry bude príjemka odpadov zo skládky odpadov.
d/ Výška poplatku za uloženie odpadu je určená na základe Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov
a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie
odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.
Číslo odpadu Druh odpadu Poplatok Položky a sadzby Poplatok na SPOLU

»

EUR/tony Environmentfond rekultiváciu EUR./tona
Zneškodnenie l tona
odpadu

191208 Textilie 100,00 30,00 13,40 143,40

III.
Ostatné ustanovenia

3! Pre prevádzkovateľa skládky platia povinnosti vyplývajúce zo Zákonač. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že na skládke nebude ukladať a zneškodňovať odpady, na ktoré
sa podľa katalógu odpadov vzťahujú osobitné predpisy.
b/ Predlženie platnosti zmluvy, všetky zmeny a doplnkyje možné robiť len písomnou formou po odsúhlasení ich
obsahu zmluvnými stranami.
c/ Zmluva nadobúda platnosť dňomjej podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na web. stránke povinnej osoby v zmysle 5 47 a, a nasl. Zákona č. 40/1964 Obč. zák.
d/ Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach po jednom potvrdenom vyhotovení pre každú stranu.

VTvrdošíne dňa:
". 29 []1 2021

29 01' 202]
MA . .............................
Zá "'Za prevadzkovateľa:

Ondrašák Marián
Riaditeľ TS Tvrdošín


