ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
A SEPAROVANÉHO ODPADU
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a zákona č. 223/2001 o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

medzi
Objednávateľ: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Andreja Hlinku č. 234/8
013 06 Terchová
Štatutárny zástupca: Mgr. Žofia Hajná, riaditeľka
IČO: 00623521
DIČ: 2020668331
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SK6481800000007000480878
(ďalej len objednávateľ)

a
Dodávateľ: Obec Zázrivá
Stred č. 409
027 05 Zázrivá
zastúpená starostom: JUDr. Matúš Mních
IČO: 00315010
DIČ: 2020561906
Bankové spojenie: VÚB: SK45 0200 0000 0000 1762 7432
(ďalej len poskytovateľ)

I. Účel zmluvy
Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné vzťahy pri zabezpečovaní odvozu tuhého
komunálneho odpadu (ďalej len TKO) a separovaného odpadu v zmysle ustanovení
a v rozsahu tejto zmluvy podľa platných predpisov a s tým súvisiaca povinnosť dodávateľa
zabezpečiť riadne uloženie TKO a separovaného odpadu na skládkach subjektov, s ktorými
má dodávateľ uzatvorenú zmluvu.

II. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je výkon služieb spojených s odvozu TKO a separovaného odpadu
pre objekt:
ZpS a DSS, pracovisko Havrania č. 35, Zázrivá
Služba vývozu komunálneho odpadu je realizovaná firmou Technické služby Ružomberok, akciová
spoločnosť, Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok.

III. Povinnosti objednávateľa a dodávateľa
Objednávateľ zabezpečí prístup k nádobám TKO a nádobám na separovanie odpadu tak, aby
nenastali žiadne prekážky v plnení záväzku dodávateľom.
Objednávateľ zodpovedá za zloženie odpadu v nádobách, v opačnom prípade dodávateľ nie je
povinný vykonať odvoz TKO a separovaného odpadu.
Dodávateľ je povinný uskutočňovať vývoz odpadov v ním stanovený deň.
Dodávateľ má právo zmeniť deň pravidelného odvozu, pokiaľ si to vyžadujú prevádzkové
podmienky.
IV. Cena služby
Cena za plnenie predmetu zmluvy je určená VZN č. 6-09/2013 Obce Zázrivá a bude
uhrádzaná na základe ročného platobného výmeru podľa priznania objednávateľa
k poplatkom podľa stavu osôb k 1.1. príslušného roka.

VI. Platnosť zmluvy a výpovedná lehota
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a platnosť nadobúda dňom podpisu zmluvy obidvoma
stranami.
VII. Záverečné ustanovenia
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno
vyhotovenie. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu
a bezvýhradne s ním súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Terchovej dňa ................................

V Zázrivej dňa ......................................

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

...........................................................

..................................................................

