Zmluva
o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu v k.ú. Bobrovník
uzatvorená podľa § 269, ods.2 zákona

Č. 513/1991
medzi

Zb. Obchodný zákonník vznp.

Dodávateľ:
Bobrovník
Názov organizácie:
Bobrovník 37, 03223
Adresa:
Mgr. Jana Bažíková.
starostka
V zastúpení:
SK 44 0200 0000 0000 2812 6342
Bankové spojenie
IČO:
00315125
2020581299
DIČ:
(ďalej len dodávateľí
l'

a
Odberateľ:
Obchodné meno:
Marina Liptov, a.s.,
Bobrovník 140,03223
Adresa:
IČO:
35686553
2020844199
DIČ:
IČ DPH:
SK2020844199
(ďalej len .. odberateľí

Lipt.Sielnica

Čl.,
Predmet zmluvy
Dodávateľ, v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva a v zmysle
vnútorných predpisov ( VZN Č. 2/2019) zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera
(ďalej len" vývozca ") zber. prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, ktorý vzniká na
území obce.

Čl. II
Povinnosti zmluvných strán
1. Odberateľ sa zaväzuje ukladať komunálny odpad do odpadových nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálneho odpadu na území obce.
2. Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť prístup k zberným nádobám pre vozidlo na zber odpadu,
hlavne v deň vývozu.
3. Do zberných nádob je zakázané dávať kamene, trávu, konáre, ťažké, objemné predmety,
nebezpečný odpad a zložky odpadu, ktoré podliehajú povinnej separácii (sklo, plasty, papier.
kov a biologický odpad).
4. Odpad umiestnený vedľa nádob nie je predmetom tejto zmluvy.
5. Dodávateľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom vývozcu zber a prepravu komunálneho
odpadu v stanovených termínoch.

Čl. III
Cena a spôsob platenia
1. Cena za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu je stanovená súčinom
poplatku za vývoz jednej 1100 I zbernej nádoby a počtu vyvezených nádob za sledované
obdobie. Poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu je daný VZN č. 2/2019. VIII.
Časť, Čl. 24. ods.2,.
2. Aktuálne VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady je dostupní na oficiálnej internetovej stránke obce www.obecbobrovnik.sk.
3. Cena bude stanovená na základe zisteného počtu vyvezených nádob u odberateľa za
sledované obdobie (údaje budú získané z mesačnej evidencie vývozcu) a bude fakturovaná
mesačne v súlade s platným VZN obce.

Čl. IV
Platnosť zmluvy
1. Táto zmluva za uzatvára na dobu neurčitú.
2. Táto zmluva môže byť zrušená písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.
3. Odberateľ môže zmluvu vypovedať ak si dodávateľ neplní riadne svoje záväzky vyplývajúce
mu z tejto zmluvy. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca.
4. Dodávateľ môže zmluvu vypovedať v prípade, ak sa odberatel' omešká so zaplatením ceny
za poskytnutú službu podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní. Výpovedná doba je jeden mesiac a
začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca.

Čl. V
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Dodatky k
tejto zmluve je možné robiť len písomne.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dJ10m
po dni zverejnenia zmluvy na stránke dodávateľa.
3. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
4. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli
jej obsahu a s jej obsahom súhlasia.

V Bobrovníku 03.02.2020
Odberateľ:

