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Zmluva
o zabezpečovaníslužby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Jurčov

laz, uzatvorená medzi zmluvnými stranami dňa 23.4.2021.
1.

Učastníci zmluvy

Prevádzkovateľ: Technické služby mesta Tvrdošín, Pod Velingom 263, 027 44, Tvrdošín
IČO:OO490628, DIČ: 2020568858, IČ DPH: SK 2020568858,
Bankové spojenie: VÚB, a.s., RP Tvrdošín,

Pôvodca odpadu: LajmonováDaniela, Medvedzie 123/10-4, 027 44 Tvrdošín
Miesto vzniku: Medvedzie 123/10-4

II.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zabezpečenie služby pre pôvodcu odpadu /ďalej len pôvodca/
uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke Jurčov laz Tvrdošín.

Prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu odpadu z areálu Technických služieb Tvrdošín, so
sídlom ul. Pod Velingom, Tvrdošín, kde sa nachádza zberné miesto pre tento druh
odpadu vedený pod katalógovým č. 170904 drobný stavebný odpad /ďalej DSO/ .
Zberné miesto je určené hlavne pre DSO, ktorý vzniká pri bežných udržiavacích prácach a
stavebných úpravách zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie
stavebnému úradu /napr. demontované drevené okná z bytov, umakartové jadrá a pod./.

Pôvodca je povinný na základe tejto zmluvy DSO dopraviť a uložiť na vyššie uvedené
zberné miesto.

Prevádzkovateľ po predložení tejto zmluvy umožní pôvodcovi uložiť likvidovaný DSO
na miesto určenia.

III.
Cena za poskytnuté služby

Cena za poskytnuté služby je stanovená dohodou vo výške 20,00€,
slovom: dvadsať € vrátane DPH, v ktorej sú premietnuté náklady na likvidáciu odpadu .

Stanovená cena je zaplatená v hotovosti do pokladne MsÚ, resp. bude zaplatená na
osobitný účet poštovou poukážkou /podľa požiadavky pôvodcu odpadu/ .

IV.
Osobitné dojednania

Pre prevádzkovateľa skládky platia povinnosti vyplývajúce zo zákona č.223/01 Z.z.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že na skládke nebude ukladať

a zneškodňovať odpady, na ktoré sa podľa katalógu odpadov vzťahujú osobitné predpisy.
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 ě47a a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník.
Predĺženie platnosti zmluvy je potrebné potvrdiť obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluva bola vyhotovená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne nie v tiesni ani za

nevýhodných podmienok.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží každá zo

zmluvných strán.
V Tvrdošíne dňa 23.4.2021 V Tvrdošíne dňa 23 4.2021

Prevádzkovateľ odpadu.............................. Pôvodca odpad“
Ondrašák Marián — riadite_ľ TS
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