Zmluva o vývo/e odpadu
Číslo:07/2013

Dodávateľ:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Tel.:

Marián Murín
Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo
43 516 645
4068946001/5600
0903134355

Odberateľ:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Obec Bobrov
029 42 Bobrov
00314404
2020571608
4003827001/5600

Zastúpený:
Tel:

Ing. Grobarčík, starosta obce
043/5524397

1. Predmet zmluvy: Zber a odvoz odpadov na skládku formou 110 litrových smetiarskych
nádob
2.

Počet vyvážaných nádob: Menný
nádob/samostatná príloha zmluvy

zoznam

s uvedením

čísla

domu

a počtu

3. Frekvencia vývozu: dohodou
4. Dohodnutá zmluvná cena za vývoz: 0,63 EUR + DPH
Dohodnutá zmluvná cena za ost. služby:
5. Fakturácia za prevedené výkony: Fakturácia za vývoz odpadov bude vykonaná v súlade
s uzatvorenou zmluvou mesačne. Súčasťou faktúry je prehľad o vyvezených nádobách a váha
skutočne vyvezených odpadov za sledované obdobie.
6. Zmluva sa uzatvára na dobu: do 31.12.2013
7. Dodávateľ:
- zabezpečí vývoz odpadov v množstvách a počtoch v súlade s uzatvorenou
zmluvou na základe spracovaného harmonogramu
-je povinný vyprázdniť i z časti naplnenú nádobu a vrátiť ju na pôvodné miesto
-je povinný odpočítať odberateľovi príslušnú fakturovanú čiastku v prípade preukázateľného
nevykonania dodávky
- reklamácie na vývoz odpadu do 24 hodín
- je povinný pri vynechaní dohodnutého termínu vývozu uskutočniť vývoz v náhradnom
termíne príslušného týždňa. Mimoriadny vývoz mimo odsúhlaseného harmonogramu je
možné vykonať len na základe písomnej objednávky odberateľa
Odberateľ:
- je povinný zabezpečiť umiestnenie nádob na miesto prístupné mechanizmom, príjazdná
cesta minimálne 3,5m široká a zjazdná v každom ročnom období
-l-

-je povinný umiestniť nádobu vo vývozný deň mimo pozemku rodinného domu /oplotenie/
- je povinný zabezpečiť označenie nádob podľa druhu vývozu, prípadne číslo domu - firemné
označenie.
v

S.Dajšie ustanovenia zmluvy: dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny i v priebehu
zmluvného obdobia.
Do nádob je zakázané dávať veľkorozmerné odpady, odpady jedovaté, toxické, výbušné,
v zimnom období tekuté. Je zakázané spaľovať odpady v nádobách.
Prípadné zmeny v zmluve je možné vykonať po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán
s výpovednou lehotou 5 mesiacov. V prípade podstatného porušenia zmluvy je možné zmluvu
vypovedať jednostranne okamžite.

V Námestove dňa 01.01.2013
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