Zmluva č. 08/2017
Uzatvorenej v zmysle ust. § 269 až 373 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými
stranami o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zariadení
spoločného stravovania
čl. 1 Zmluvné strany
Objednávateľ
Názov:
Zastúpený:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
Tel.:

Obec Malé Dvorníky
Ing. Marczell Zoltán, starosta obce
Malé Dvorníky, Dunajskostredská ul, č. 153/1
00 800 210
20221112324

031/5504021

Dodávateľ
Názov:
registračné číslo:
Adresa:
IČO:
IČ DPH:
Banka:
č. účtu:
Štatutárny zástupca:
Tel.:

Mária Gulázsiová – Združenie podnikateľov Gulázsi
COLTR45DS-SK
930 03 Kráľovičove Kračany, Etreho 53
41 111 052
SK1042329332

Mária Gulázsiová
031/5527027

čl. 2 Predmet plnenia
Predmetom zmluvy medzi zmluvnými stranami je preprava a odber
020202 odpadové živočíšne tkanivá O
020203 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O
020304 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
020501 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
020601 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
200108 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
200125 jedlé oleje a tuky O
v množstve podľa výskytu. Konkrétne množstvo v každej dodávke bude uvedené v evidencii
o odpadoch.

čl. 3 Podmienky plnenia
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi odber odpadov, ktoré sú uvedené
v predmetu plnenia, podľa podmienok stanovených v tejto zmluve, v zmysle zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch za podmienky, že odpad bude spĺňať predpísané parametre.
Odpad bude odobratý bez zbytočného odkladu za podmienok, ktorými sa predchádza
rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat. /minimálne jedenkrát týždenne v závislosti od
teploty prostredia/.
Konečným spracovávateľom je DLS-oil s.r.o. Pribeta.
čl. 4 Platobné podmienky
Ceny sú stanovené dohodou v prílohe č. 1, v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách.
K cenám sa účtuje 20 % DPH.
Úhrady vykoná objednávateľ prednostne bankovým prevodom.
čl. 5 Povinnosti objednávateľa
Objednávateľ
zabezpečí
plynulý
odber
odpadov
v dohodnutom
termíne
a v uzatvárateľných nádobách, určených na prepravu.
,
Zabezpečí na vlastné náklady potrebnú manipulačnú techniku a potrebný počet zberných
nádob na expedíciu odpadu.
Objednávateľ sa zaväzuje, že druh a množstvo odovzdaných odpadov je totožný s odpadmi
uvedených v bode 2 tejto zmluvy.
čl. 6 Náhrada škody a zmluvné pokuty, zvláštne zjednania
V prípade omeškania objednávateľa s platbou riadnej faktúry má dodávateľ právo účtovať
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň
omeškania.
V prípade omeškania dodávateľa s odberom odpadov má objednávateľ právo požadovať
zníženie ceny vo výške 0,05 % z hodnoty odberu za každý deň omeškania.
Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. V znení neskorších predpisov.
čl. 7 Účinnosť zmluvy
Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva
sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zrušenie zmluvy na základe neplnenia zmluvy oznámi dodávateľ e-mailom, alebo listom
objednávateľovi.

čl. 8 Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje súhlas so „Všeobecnými zmluvnými
podmienkami pre odber odpadov“
Všetky doplňujúce zmeny tejto zmluvy sa vyžadujú formu písomného dodatku,
potvrdeného obidvoma zmluvnými stranami.

V Malých Dvorníkoch, 28.02.2017

Podpísané

Ing. Zoltán Marczell, starosta obce
…..........................................
Objednávateľ

Podpísané

Mária Gulázsiová
…........................................
Dodávateľ

Názov
odpadu
biol.
200108 rozl.kuch.

Kat.číslo

Zberné nádoby Počet
kontajnerov

a rešt.odpad
jedlé oleje a
200125 tuky

Cena za odv. a
ulož.

60 l

1 ks

5l

1 ks

Pravid.vyprázd.

20,00€+
DPH/mes.

týždenne
mesačne raz

biol.rozl.
200201 odpad
200202 zemina a
kamenivo
zmesový a
200301 komunálny
odp.
200302 odpad z trhovísk
200303 odpad z čistenia ulíc
objemný
200307 odpad
200399 kom.odpady
inak
nešpecifik.
170107 zmesi betónu
tehál,
obklad.,
dlždíc a
keram.

Podpísané

Podpísané

Ing. Zoltán Marczell, starosta obce
..............................
Objednávateľ

Gulázsiová
Mária
.................................
Dodávateľ

