Zmlul,a
o uloženíotlpadu
l

Objednávatel':
obchodné meno:

!

Sídlo:
ICO:

,i

Y( i

l

__L

LL'l, L

DIC]:

tč npH:
Teleíiinny kontakt
Barrkovó spojcnie

:

čísloúčtu:
Zastúpenie:

zapisaný v obcho&rom registri Okresného
(v d'aišorn texte objedrrávatel')

Vykonávatel':
obchodnó meno:

súdu...,....

REKO RECYCLI}JG' spol.

Oddiel:......., vložka čislo: ........

s r.o.

Bokloš 5^94639lža.
tČO:
31 4Z3 876
2020399095
DIČ:
SK2020399095
IC DPH:
0351,77833,78
Telefonny kontakt:
DEX1A banka Sloverrs]<o a.s., pobočka Komátrro
Bankové spojerrie:
38ó5281001/_5ó00
čís]oťrčtu:
Atti la F'arka s. Józset' V aj as, Zvzana §i zabadosová,'Tírrr c a
Zastúpenie:
konatelia spoločnosti
zapisaný v obchodnorn registri Ola,esného súdu Nitra, Oddiel: Sro. vložka čislo: 897iN
(r, d'alšorl texte lykonávate1')
Sid]o:

Mez,-- i,

uzatvárajú tťtto znrlur,u o uložcníodpadov podfa § 269 ods. 2 Obchodnóho zákonrrili<a za
nasl edovnýclr podnlientrk
:

I.

všeobecnéustanovenia
l. Vykorrávatel' vyhlasu.je, ž,e .ie prevádzkoval.el'onr skláctky oclpadov v obci Iža
a disporruje všetkými potrebnými povolenianti na uloženie odpaclol,, uvecterrých
v Zoznanle drulrov odpadov. ktorý tvorí Prílclru č. 1 tejto znrlrtvy tvoriacu jc,j
neoddelitel'nú sítčast'.
2. Vykonávatel'prevádzku,le skládku odpadov v súlade so zákononr NR SR č,3131201)
Z.z. t> oclpadoch v znení neskorších predpis;ov a Vylrlášky |yíinisterstva žil,c,tného
prostredia SR č. 310i2013 Z.z. o r,l,kcinani ni,:ktorých ustanovení z,ákona cl odpadoch
v znení neskoršiclr predpisov.
II.
predmet znrluv.v

.l

l.
l, predmetom znrlur1, 1e uskladncilr, -,.]];-.,,.. špccrtikovanýcl' v člárrktr I. v bode
odPadov
tejto zrnluvy, ktoréilo pór odccrll. :esp, drzr:el'r\Ill _]ť rrbjedtrávatel' na skládke
vykonávatefa v obci lža.
2. predmetom tejto zmluvy nie.le ltložente rrebezpečnl ch odpador
,

I

tI.

Cena uloženia odpadov
1.

)

rra
Cena,za uloženie odpadov objedrrávatel'a bola zmluvnými stranami dohodnutá
z,áklade z.ákonaNR SR č. l611998 Z.z, o cenách v znetrí rreskorších predpisov.
objednávat e|' sa zavázrrje cenrr za uloženie odpadov zaplatit' podťa akttrálneho
jej rieoddelitel'nú
cennika vykonávatel'a, Řtorá tvorí Prílc,ha č. 2 tejto zmluvy, tvoriacrr
sútčast'.

J,

4.

za uloženie oclpadov nie.ie zalrrntrtý poplatok za uloženie odpad<lv podl'a
za
zákona NR SR č. I'712004 Z,z. o poplatkoch za uloženie odpadov, Poplatok
.,
lII.
bod 2,
(článok
odpadov
za
uloženie
uloženie odpadov sa lýčtrrje spolu cenou

V cene

zrrrluly).
vykonávateí je oprávnený počas platnrrsti tejto zrnlurly zmeniť cenu za trloženie
SR,
oápadov vo výške zodporreclajúcej mieri inflácie, oznárnenej Štatistickýln Úradotn
za uloženie
a,lateuc, vo výške stanovenej piatnýnr prá,mynr predpisom o poplatkoch
účinnost'vo
nadobúda
odpadov
odpadov. V tornto prípade zmenaceny zzl uloženie
uriahg k objednávatel'ovi prvélro dňa rnesiaca nasledr{úceho po doruČerrí Oznámenia
o 1mene

wš$, cenl,za uloženie odpadov,
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Vykonávate|'k cene za uloženie odpadov účtujeaj DPH podťa plaurých právnych
predpisov.

8.

bul.anauu, el, sa zavázuje zaptatiť vykonlivate1,ovi centt za uloženie odpadov,
(článok III. bocl 2. zmluvy) spolu s poplatkom za uloženie odpadov podl'a zákona NR
,7
od
SR č. l Da04 Z.z. nazáklade faktťrry, vl,stavenej vykonávateťom v lehote l4 drrí
odoslania faktury.
podťa
Ak sa objednávateť dostane do omeškania s platením ceny za uloženie odpadov
objednávateťa
boclu 2. tolito článku zmluvy, je vykonávatel'opt,ávnený požadovať od
deň
každý
za
sulny
zaplatenie úrokov z omeškania vo výšk"e 0,05 % z dlžnej
omeškania.

9.

Podťa zákonaNR SR č. l712004 Z r.§ 4 bod 1. Poplatrrík je povinný zaplatit'
poplatok za uloženie o<lpadu, ktorý vytlerie prevádzkor,,atel,skládky alebo odkaliska,
do l5 clnípo ukončenínesiaca, ked'bc,l uložený odpad,
Ak sa objednávatef clostane do omeškania s platením poplatku za uloženie odpadov
podl'a bodu 3. tolrto člárrku zmluvy, je povinný zaplatiť vykonávateťovi úroky
poplatku
) onreškania vo výške 0.z % zakaždý <ler1 omeškania zo sumy l'ezap]atenéhcr
podťa zákona |7l?004 Z.z. § 5 bod 1.
I]/.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Vykorrávatef je povirrný počas platnosti tejto zmluvy prevziat' odpad objednávatefa,
ktorý je možnézatriediť rnedzi tie druhy odpadov, ktoré sú uvedené v Prílohe č. l.
2. Vykonávatel' je povinný rydat' objednávatel'ovi potvrdenie o prevzatí odpadu po
zaplatení ceny zauložerrie odpadov, pokial'zmluvné sŤany sa nedohodli rriečo irié,
J. Objednávateť sa zavánlje zaberyečiťtriedenie odpadu tak, aby nedošlo k jeho
pomiešaniu s nebezpečnýrn odpadom, alebo s odpadom, ktorý nie je povolený ukladať
rra skládke lrykonávateťa.
4. Vykonávatel' je oprávnený prekorltrolovat' dovezený rrdpad ilrneď pri vstupe na
skládku odpadov, či pri triedeni odpadrr boli dodržarrépodmienky bodu 3. tohto
článkrr zmluvy.
5. Ak vykonávateť zisti. že nie sú dodržanépodmienky podl'a bodu 3. tohto článku
zmluvy, je oprávnený odmietnut' prevzatie dovezenélro odpadu a nepustit' motorové
vozidlo na miesto výsypu.
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objednávateť zodpovedá za ďodržanie bezpečnej prepravy odpadu na skládku odpadu
objednávateťa, ako aj za dodržanie platnýcli všeobecne závázných právnych predpisov
vzťahujircich sa na prepravu odpadu.
objednávateť je povinný, wátane vodiča motorového vozidla prepravujúceho odpad,
po vsfupe na skládkr,r odpadu vykonávatel'a dodržat' Prevádzkotni poriadok skládttya,
Bezpečnostnépredpisy skláclkv a pol1l,n.v vedúceho prel,ádzlql.

v.

záverečné ustanovenia

l. Táto zrnluva sa uzatvára rra dobu určitu, odo dňa nadobudnutia účinrrostizmluvY
1' i. .:i_.i i....ao :..l..l.r ,,".{ !. ,'...
) "J..|
Zmlrrvu je možrré rneniť písomnýrrri dodatkarni podpísanými štatutárnyrrri zástupcarni
.

oboch zrnluvných strán.
J.
Od tejto zmluvy rnóže vykonávatel'odstupiť v pr-ípade ak
a) objednávatel'aj napriek upozotneniu opakovane porušil podrnienky člárŮrr IV.
bodu 3. tejto zmluvy,
b) objedrrávatel'sa dostal do omeškania s platenirrr faktúr viac ako 30 dní po dobe
splatnosti.
účinnost'odstúpenianastane dňorrt dorričenia Oznátnenia o odstripení od zmlttv, na
4,
adresu objednávatel'a, ktoráje uvedená v obchodnom registri.
5. Ak by počas platnosti tejto zrnluvy došlo k zmene právrrych pťedpisov vzťahujúcich
sa na triedenie a uloženie odpadov, zmluvné strany sa zavázuj'íl podmienky tejto
zrnluvy prispósobiť k platným právnym predpisom, a to formou dodatku k tejto
6.

zmluve.
Ztnluvaje vyhotovená v dvoch vyhotovetri ach, z ktoých každá zmluvná Štrana obdrŽi
po jednom vylrotovenÍ.
,'--,

Právne vzt'ahY lYPlývajťrce z tejto zmlur,,v. poklal,nIe
\tl \ Ie.ito zmlure ttpravené, sa
spravujú prisIušnými ustanovenia všeobťclle zár aznre
h rredptstrr. platných
v sloverrskej republike, ktoré je rnožnéna
Jlredlnetne ra'ahr aplkovat'.
8. Zmluva je výsledkom slobodnej a vážne.jr ,jle
zrnlur nr ch srrán. ktorej obsah schválili
na znak súhlasu štatutárny zástupcovia zrrllu,ných
srán túto podpisali.
9. Táto zmluva je platná a účinná dňom.iej podpisu
oboma znrluvnými stranami.
7.
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Iži, dňa
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Za vykonávatel'a:

REKO REC}'CLfNG, spol.

iZa objednávateI'a:
s r,o.

Prílohy:
Prílolra č. 1 Zoznamdrulrov odpadov

Prílohač.2-Cenník

výpis obchodnéhoiživnostenského registra obIednávatel'a
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PríIoha č. 2

Cenník

t.

Základná cťna zauloženie odpadov- 200301/objemor1, odpad . ....'.i.,.:'.l."....EUR/I
i poplatok za uloženie odpadov podl'a

DPH podl'a platných právnych predpisov
zákonaNR SR č. l7l2l)04 Z.z.

IL

Osobitná cena za uloženie odpadov

a.,

-

inertný odpad

- zemina a kamenivo: 010408, 0l0409, 10l304, 17050-t. 1,9l20g
cena ....."{..!.!...,.....EUR/I + DPH podl'a platných právnych predpisov + poplatok za
uloženie cldpadov podfa zákona NR SR č. I712004 Z,z.

b..

c,.

stavebny,.,o9qpd

stavebný odpad - vytriedený-stal-ebný,oclpad: l70l0l ,I]a|02,170l03. 170tO7
cena ..,..'l.]l..Íj.Í]......PUfut + DPH podla platných právn;-ch predpisov + poplatok za
uloženie odpadov podťa zákonaNR SR č. 1712004 Z.z.
komunáln5, odpad: 2003(]1. 200302,200303, 200304, 200306

cena ..l.'i..r.(:l....,....PUzut + DPI{ podl'a platných právnych predpisov + poplatok za
uloženie odpadov podl'a zákonaNR SR č. 1712004 Z.z.

v Iži,dna ..'|..i....í....r'.:i.

i,i.......

Za vvkonár,atel'a:

Za objednávatgl'a,
\

",

REKI r REČYCLING spol.s.r.o.
z-\
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