
Zmluva o odvoze komunálneho odpadu č. 1804 -112019

uzatvorená medzi:

Poskytovateľ: Obec Topoľčianky
v zastúpení: Juraj Mesko - starosta obce
so sídlom: 951 93 Topoľčianky, Hlavná 114
IČO:00308536
DIČ:2021038041
IB~: SK4256000000002310508001
KOMASK2X

Odberateľ: Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
v zastúpení: Ing. Michal Horný PhD.- riaditeľ podniku
so sídlom: 951 93 Topoľčianky, Parková 13
IČO: 31447708
IČ DPH: SK2020412196

l.
Predmet zmluvy

1.Predmetom zmluvy je zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu.
2. Miesto odvozu je administratívna budova Parková 13, dielne - ulica Machulinská,
múzeum - ulica Hlavná,

II.
Platobné podmienky

1.0dberateľ sa zaväzuje za vykonanú službu v súlade s platným VZN o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Topoľčianky uhradiť:

za odvoz 110 l a 120 l zbernej nádoby 3,50 €/nádoba

Úhrada sa vykoná na základe faktúry, ktorá bude vystavená podľa skutočného počtu
vyvezených zberných nádob 2 x ročne (v júli za obdobie január - jún a v decembri za
obdobie júl- december).

III.
Podmienky nakladania s odpadom

1. Odberateľ sa zaväzuje:
a) používať len nádoby dohodnuté v tejto zmluve
b) ukladať do zberných nádob len zmesový komunálny odpad
c) neukladať do zberných nádob triedené zložky komunálneho odpadu ako aj nebezpečný
odpad
d) označiť zbernú nádobu názvom spoločnosti.



e) dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Topoľčianky.

2.Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť odvoz zmesového komunálneho odpadu
v dvojtýždňových cykloch, pokiaľ nie je dohodnutý iný interval vývozu, ktorý však nesmie
byt' častejší ako dvojtýždňový. Deň odvozu je spravidla v utorok.

IV.
Doba trvania zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 1. 2020.
2. Zmluvu je možné ukončiť:

a) dohodou oboch zmluvných strán
b) výpoveďou
Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Zmluva sa môže meniť písomnými dodatkami, podpísanými obidvomi stranami.
3. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zákona Č. 546/2010 Z.z.,
ktorým sa doplňa zákona Č. 40/1964 Zb. v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov
v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
4.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom po jednom vyhotovení dostane
každá zúčastnená strana.
5. Platnosť Zmluvy o odvoze komunálneho odpadu Č. 002-1/2015 sa skončí dňom 31. 12.
2019.
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