
Z M L U V A č. 400/2020
o preprave a zneškodnení odpadovveľkoobjemovými kontajnermi
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Vývozca: Technické služby mesta Tvrdošín, Pod Velingom 263, 027 44
zastúpený: OndrašákMarián, riaditeľ TS mesta Tvrdošín

Bankové spojenie: VÚB a.s. , RP Tvrdošín , IBAN: SK98 0200 0000 0036 6820 2757
ICO: 00490628
DIČ: 2020568858
IČ DPH: SK2020568858

Pôvodca: PLASTKOVO,s r.o., Vladina 668, 027 44 Tvrdošín
Bankové spojenie: VUB Dolný Kubín
č.ú. 1666655358/0200
IČO: 36407852 DIČ:2020130002 IČ DPH:SK2020130002
Tel.: 0435382506

Predmet zmluvy
l.Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie služby pre pôvodcu odpadu (ďalej len pôvodca) preprava a zneškodnenie odpadu

2.
veľkoobjemovým kontajnerom /ďalej len VCK/.

Miesto plnenia: Nižná
Počet nádob poskytnutých na prenájom: -

Výška poplatku za uloženie odpadu je určená na základe Zákona č. 329/2018 Z.z. opoplatkoch 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 aNariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadieb poplatkov za uloženie
odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.
Druh odpadu Poplatok za Poplatok za uloženie Preprava Celkové Prenájom
Ikatalógove číslo/ zneškodnenie odpadu — použitie Kontajnera

uložením Environmentálnyfond vozidla
(Z.329/2018 Z.z. a NV

Sadzba SR 330/2018 Z.z) Sadzba Sadzba Sadzba
EUR/tona EUR/tona EUR/l km EUR/15 min. 1 ks/ldeň

191201(papier, lepenka) 43,40 30,00 1,27 2,1 1 0,-
191204 (plasty a guma)

2. Pôvodca tejto zmluvy uznáva ceny, ktoré mu budú fakturované, za ceny dohodové. Fakturácia bude vykonaná súhrnne ]

x za mesiac.
3. Faktúra je splatná 14 dní odo dňa jej doručenia pôvodcovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa

5 71 Zákona č. 222/2004, inak má pôvodca právo jej vrátenia bez následku omeškania s úhradou. To platí i v prípade,
ak faktúra má vecné nedostatky.

4. Dňom úhrady sa rozumie dátum odpísania faktúrovanej čiastky z účtu pôvodcu.
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Ostatné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na rok 2020.
2 Predĺženie platnosti zmluvy je možné robiť len písomným dodatkom. Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu

jednostranne vypovedať pri dodržaní jednomesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca po
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

3. Pre vývozcu odpadu platia povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Vývozca sa zaväzuje, že na skládke odpadov nebude skladovať odpady, na ktoré sa podľa katalógu
odpadov vzťahujú osobitné predpisy.

4. V prípade zmeny legislatívy si pôvodca vyhradzuje právo požadovať také zmeny v zmluve, ktoré vyplynú z nových
právnych predpisov.

5. Všetky zmeny a doplnky zmluvy je možné robiť len formou písomných dodatkov po odsúhlasení ich obsahu zmluvnými
stranami.

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach po jednom potvrdenom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu a
nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán aúčinnosť dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia na web. stránke povinnej osoby V zmysle ě47a a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník.

v Tvrdošíne dňa:

Vývozca odpadu: Pôvodca odpadu:
Ondrašák Marián
riaditeľ TS


