o zabezpečení zberu,

ZNILUVA č. 1407

prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov
uzavretá v zmysle zákonač).2231200I Z.z. o odpadoch a náležitostízákona ě.513l|99| Zb.
obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doolnkov
t.

ZMLUVNÉ STRANY
1.1.

Držitel'odpadu :

adresa:
zastúpený:
Korešpondeněná

bankové spojenie
čísloúčtu

tČo :

Technická obnova a ochrana že|ezníc'a.s (TooŽ)
Sad SNP 667l|0,0l0 01 Ži|ina
Sad SNP ó67110, 0l0 0l Ži|ina
Ing. Stanislav Božuta - predseda predstavenstva

:

:

tČ opH:
splnomoc. pracovník:
ěíslo telefónu :
registrácia :

43861 105
-

04|l 7074613
okresný súd Žilina, oddiel: Sa, Vložka ěíslo: 10617lL

l.2. Zneškodňovatel' odpadu : T*T,

:

zastúpený
bankové spojenie
čís|oúčtu

IČo :

:

Ing. Milos|av Sokolovský, predseda predstavenstva

:

tČ opH:

sp|nomoc. pracovník
číslotelefónu
istrácia

:

a.s.

Andreja Kmeťa l8, 010 ot Žl|ina

:

:

Dexia banka Slovensko a.s.
030233600l/5600
36 4Oo 491
SK2020l0642g
Ing. Miloš Ďurajka, čIen predstavenstva
04|172 478 96
fax : 04ll5 006 625
obchodný register oS Žilina, oddiel : Sa, Vložka č' : |03l2lL
TI.

PREDMET A ÚčEL ZMLUVY
2.1. Na základe tejto zmluvy sa zneškodňovatel' odpadu zavtizuje pre držitel'a odpadu vykonávať zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v zmysle zákona č. 2231200| Z.z. o
odpadoch. Zneškodňovatel'odpadu bude zabezpečovaťzber odpadu uloženého v zbemých nádobách. Pre zber,

prepraw a zneškodňovanie odpadov platia podmienky tejto zrn|uvy a právne predpisy platné pre oblasť
nakladania s odpadmi.

2.2' DrŽiteÍ odpadu sa zavdzuje za vykonaný zber, prepralu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov zap|atiť zneškodňovatel'ovi odpadu cenu v zmysle platného cenníka.

2.3. Zneškodňovate|' odpadu zabezpečuje drŽitel'ovi odpadu zber, prepravu
mnoŽstvov,ým zberom v súlade s č|. III $11 ods. I zžtkona č.2231200| Z,z' o

a

meškodňovanie odpadu

h.

III.

CENA A PLAToBNÉ PoDMIENKY

3. l. Cena za poskytované sluŽby je uvedená v cenníku, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Zneškodňovatel' odpadu
je oprávnený vystaviť fakturu po skončenípríslušnéhokalendárneho štvťroka. Faktúra musí mať náleŽitosti

riadneho daňového dokladu a musí bý doručená drŽite]'ovi odpadu' Lehota splatnosti faktúry je
doručenia faktúrv držite|'ovi od

l4 dní odo
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3,2' Zneškodňovateť odpadu fakturuje držiteťoviodpadu zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu podťa
platného cenníka ako násobky ceny za poskýnuté s|užby a počtu vykonaných odvozov. Ceny za poskýnuté
s|uŽby budú pri fakturácii zaťaŽované podl'a zákona o dani z pridanej hodnoty príslušnou sadzbou DPH. okrem
cien zneškodňovate|'a je fakturovaný pop|atok vzmysle Zákona ě. |7l2oo4 Z.Z. opoplatkoch za uloŽenie
odpadov

l

nezať aŽený DPH1

.

3.3. Úrok zomeškania úhrady faktúry je dojednaný vo v,ýške 0,05% dlŽnej sumy zakaždý deň omeškania.
Zneškodňovatel' si vyhradzuje právo pozastavenia poskytovania služieb v prípade omeškania s úbradou dvoch
ťaktúr zo strany držitel'a odpadu.

Iv.

oSoBITNÉUSTANoVENIA
4.|. Za póvodcu odpadu v zmysle $2 zákona č. 223/200| Z.z. o odpadoch sa považuj e kaŽdý, ktorého činnosťou
odpad vzniká,tedaýzické osoby, ýzické osoby-podnikatelia, právnické osoby.

4,2' Za držiteťaodpadu sa v súlade s $2 zákona č,22312001 Z.z. považuje póvodca odpadu alebo f,'zická osoba,
alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

je organízácia oprávnená na také nakladanie s odpadmi, ktoré nespósobuje
poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia Ludí v zmysle zákona č. 22312001 Z.z. o
odpadoch, je registrovaná okresným úradom v Ž||ne pod registračným čís|om0l/03082/001 zo dňa |2.|O.2Oo|
amáuzatvorenú zmluvu s obcou v zmysle $39 ods. 7 zákonač.2231200| Z.z, o odpadoch.
4.3. Zneškodňovatel' odpadu

4.4' Zm|uvné Strany sa zhodli na takom umiestnení zberných nádob, ktoré bude vprimeranej vzdialenosti od
miesta nakládky pri zabezpečenom celoročnom bezpečnom prístupe.
4.5. Držitelť odpadu akceptuje poŽiadavku zneškodňovatel'a na nepreťaŽovanie zberných nádob. V opačnom
prípade sije vedomý nemožnosti odvezenia odpadu.

4.6' Reklamáciu nekva|itne vykonaného, resp. neuskutočneného zberu odpadu je držiteťodpadu povinný hlásiť
do 24 hodín a uplatniť ju u zneškodňovateťa písomnou formou. Za opodstatnenú reklamáciu bude povaŽovaná
iba reklamácia písomne potvrdená
zneŠkodňovatel.a odpadu.

V.

zÁvnnnčNÉusrlNovnnre
5.1. Meniť a doplňovať text tejto zmluvy je možnélen formou písomných dodatkov, ktoré budú p|atné, ak budú
riadne potwdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
5.2, Zm|uva je vyhotovená v dvoch qlhotoveniach' pre každúzmluvnú stranu po jednom vyhotovení.

5.3. Zm|uva sauzatvára na dobu neurčitu s účinnosťouod l.l.2008. Platnosť zmluvy moŽno ukončiť vzájomnou
písomnou dohodou alebo písomnou výpoveďou s mesačnou l^ýpovednou lehotou' ktorázačne plynúť od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po doručeníýpovede druhej zmluvnej strane.

5.4.Účastníci vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozume|i jej obsahu anamakzávámosti a súhlasu ju
lSUlU.

Y Ži|ine, dňa 8.l .2008

Ť*T r.t.,

A. KlneÍa ltJ, o.iu 0.i Ziiina

|l

DPH: sK202o1 06429' DlČ: 2020.10642s
SEedisko prepravy odpadu, HÓrecká 21

|e|,i 7247Fó, 7 246 7 55, 1u:, 5006625

tČ0:

.cs 49J

lng. Mi|oslav Sokolovský
predseda predstavenstva
Zmluva ZKO typ I
@ T+7, a.s.
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Prí|oha č. l

k

Zm|uve

č. |407 o zabezpečeni zberu, prepra\y a
- Cenník s|užieb.

stavebných odpadov

zneškodňovania komunálnych odpadov a

DrŽiteÍ a zneškodňovatel si dojedna|í zber, prepraw' meškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov ako aj uŽívanie nádob nas|edovne:

stanovisko:

Ži|ina, Sad SNP 667l1o

počet: l

ks

240 l

PLASToVÁ nádoba

x

52

ývozov/ročne

- lx ýždenne

opotrebenie: fakturovať

v Ži|ine, dňa 8.l.2008

Ť+Ť, t.t,,
ÉDPH:

Ing. Stanislav Božuta - predseda predstavenstva
a

}

@ T+7, a.s.
72-00-06/00

zK

A. fuTu{a ró, bt0

El alina

sK2020106429, D|Č: 2020106429

Za držiteÍa oďpadu
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/obs|uha/

to,75 sk

7.

Monipu|očný pop|otok no sk|ócike 110 | KUKÁ nódobq

8.

Monipu|očný pop|otok no skládke 240 | PLÁST nódobq /obs|uho/....... 23,48 sk

9

Monipuločný poplotok nq sk|ódke 1100 l KONTÁJNER /obs|uho/..'..... 82,93 sk

10. Tvorbo úče|ovejfinončnej reze?vY

-

uzovretie, reku|tivócio o monitorovonie

sk|ódky:

.
-

obs|uhq/..
/1edno obs|uho/..
/jedno obs|uha/.'.,'.,.,,..,

110 | KUKA nódobo /1edna

2,39 sk

240 | PLAST nódobo

5,21

1100 | KoNTÁJNER

11. Za jazdu vozidlom AVTA

sk

23,90 sk

iI km/.....

20,00 Sk

Ceny zo próce o s|užby sú uvedené bez DPH'

4 t'/lu ) ort, -

Jhnr,2-

K cene za próce o s|užby so pripočítoPop|otbk zo u|oženie odpod ov /nezat,aŽený DPH/
v zmys|e Zókona č. 17 /2oo4 Z.z.
..'.. 300,. sk/t.

Tento cenník Je prí|ohou Zm|uvy

o zabezpečenízberu, PreProvy
komunó|nych odpodov o drobných stovebných odpodov.

;

o

zneškodnenio

|

r/2008

h(4E,.SL!4g:i

--------

I

Vvorocov

lgqiyilit:

__

I

tng

1.1.2008

M,_!p:lS" s_9k"lgy:l1

@ T+7, o

s.

z 57-00-05/00

