
\ Zm!uva o zbere Biologického rozložitel'ného odpadu.

1/ Obchodné meno: Obec Slavošovce

Sídlo: Slavošovce 113, Slovenská republika

tčo :tz 345 67

DlČ:2020937782

(d'alej len,,poskytovateí")

a

2/ Obchodné meno: SHP SLAVOŠOVCE, a. s. Slavošovce

Sídlo: Slavošovce 298, Slovenská repubIika

tČo: go 2oo 166

tČ opH: sK2o2oo37272

(d'alej len,,objednávateí)

(dodávatela objednávateíspolu aj ako .,zmluvné strany" a každý samostatne aj ako,,zmluvná strana")

sa dohodli na uzatvorenítejto Zmluvy o poskytnutíslužieb (d'alej len,,zmluva").

článok t.

Predmet zmluvy

1. predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie odvozu biologicky rozložiteíného odpadu z firmy SHP Slavošovce

ktoryí sa uskutoční prostredníctvom 120 Litrovej nádoby.

článok tt

Spósob, miesto a čas plnenia

1. Poskvtovatel'sa zavázuie : vykonávať zber biologického rozložiteíného odpadu raz týždenne a to

každý pondelok .

2. Miestom plnenia Zmluvy je územie obce Slavošovce. Nádoba bude uložená pri vstupnej bráne SHP Slavošovce.

4. Platnosť zberu odpadu je od: t.L2.2O22 do 3t.L2.2O22

Obiednávateí berie na vedomie, že v jednom kalendárnom mesiacisa móže uskutočniť aj viac odberov, a to v

závislosti od počtu pracovných dnív kalendárnom mesiaci. V tomto prípade je cena za vývoz odpadu poČÍtaná a v

vyúčtovaná ako d'alšívývoz pričom v danom prípade sa daný vývoz neúčtuje ako mimoriadny vývoz,

obiednávateísa zavázuie : Zabezpečiť, aby odpady bolitriedené (samostatne použité jed|é oleje a tuky,

samostatne biologicky rozložiteťný kuchynský a reštauračný odpad) a aby neobsahovali žiadne iné druhy odpadov; v

opačnom prípade Poskytovateí nie je povinný uskutočniť Služby vzťahujúce sa k takémuto odpadu.



čtánok ltl.

Cena a platobné podmienky
-í 

Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 19,- Eur (slovom: devátnásť Eur) za jeden

vývoz nádoby. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateía.

2. Platbu vykoná objednávateí do pátnástich (15) dní odo dňa predloženia faktúry bezhotovostným prevodom na č.

účet poskytovatera SK68 O2O0 0O0O OOOO 2822 0582, vedený VÚg a.s.

článok lV.

záverečné ustanovenia

1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným zákonníkom a príslušnými

ustanoveniami všeobecne závázných právnych predpisov,

2. Zmluvnéstranysadohodli,žezmenydoplneniaktejtozmluvejemožnéuzatvoriťvýlučnepísomneasosúhlasom
obidvoch zmluvných strán

3, Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží objednávateí a jeden (1) rovnopis obdrží

poskytoVater.

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami
5. Zmluvné strany vyhlasujú že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteíná a určitá a vyjadruje

ich skutočnú, slobodnú a vážnu vólu nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak

súhlasu ju vlastnoručne podpísali

Slavošovce, dňa 28.7L.2022Slavošovce, dňa 28.77. 2022

A


