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o tborc| Pr€přäv* e unřśłođňoveni komunálneho odpadu

uzatvoraná ľnedzi :

Obiedn*vatęľ: obgc staĚkov
obecný úľad
lČO :0Ü314293
slČ; Ż*20553271
fs. 04114303723, ü41143Ü2726
Fakruračné údeie: Übęc Staškov' uĺ" J"Kronera 588
tlo:oogĺłzgl
Dlč:20205$32?''
lČDP
Brnková spĺrienie: Pnma banka
IBAN: sK81 56m 0Ü00 0002 7961 50Ü1
Yel: 04Íl43QŻ724
E-maih uctaľcn@łaskov. gk

Zhotoviteľ JoKÜ-EXo,s"ř-o-
Podľávoz 302,022 &J Čadca
Éo :$24ô8s33
ĐlČ:2121M45g6
lČnPH :$K2121044596
Bankové spoienb:PRlllÄ a's. lađca
Cĺ*lo tičtu: sKs 5ôos 000s 0069 8557 s0*2
lęł,Ü*!ia}3'ĺ*23
E-m *i l : jokcekocadca@g rĺłaiĺ' corľ'l

t.
Predmet zmluvy

1. Predmęt*m zrnluvy ie zneškodňovenie komunálneho ďpadu z uzer*ia obee
staškov v zmysb zákona i' 7gŕ2o1s 7' z' ł *dpađoch a o zmene a doplnenĺ
niektorých zákonav'

2. Ustanovenia pľedmetu zmĺuvy v bode 1 sa vzť*huiu na
veřho&iemove kontajneľy /VOK * 7rn3ŕ ktoĺě su majetkom obce'

Komunálny ođpad bude avĺłŽaný ľła skládku odpadov Čadca , ktorá }e
maietkoĺn zhotgvitg ľa "

il.

.r. advar VoK : 
sPÔ*ob rsatrĺzácĺe

Objednávateľ bude odvaz VoX zabezpe*ovať sám na vlaslné náklady'
pričom budę dodržiavaľ pĺevádzkový poriadok skládlĺy odpadęł,
technologický ĺeglement a pokyny obslľhy skládky odpadov'



Cena * pĺ"toľjr* pođmienky
Ceny za eneškodnenię lĺornunálneho odpadu sJ"s*novené v,, Roepisejednotkovýcb cien*, ktoą? ie neoddęliteťnou sučasľou táľo zmluvy"

1' K uvedenlým cenám za zrnškodnenie łdpaĺtu $a bude pripočitavať
popĺatok dc enviĺonmenlálneho fondu v zmysle zákona č.32sl201s Ż.z" opoplatkoch za uloŽenie odpadov.

2. Fakturovať ':* bude }edenkrát mesačne nä základę mnoŽstvazneŠkodneněhg odpadľ" Prĺłohu ťaktury budri tvoriť skladolně lĺstĺĺy'potvľdené obidvomi zrnluvnýĺnł *tľanami'

lv.
Ča*ové plnenie zmĺľvy

Zmluva sa uzatváľa na dabu určitu od 1s' 11 2ł22do 3s' 12.2łŻ2.

v.
Výpovoď ĺlobo znrśenĺe zmluvy

1. Ukončeníe pĺaŕnosŕĺ zmłuvy je mľ,žné aj prľd tarmĺnom 3B.12-2022
z {łcäÍa dővaďłv :

A l dohdou zmluvných strán
B l odňatĺm oprávnenia zhctgviteľa prĺsluśnýrn orgánom štátnej správy'

YI.
ostatn* ujednłnił

1' Pre osĺałné prá*vne vzt'ahy touto zmluvcu neuprävané platia ustanovenia
obchodnÔho a Übčĺanské*o zákonnika

2' P-rĺ dgv$ze posłupovať tak, aby nedošlĺl k ohroeeniu zdravia ľł.rdÍ, a kaŠkodäm na źivotnom prostredi a majetku'
3' Pľípadne zÍneny lejto zmluuy musĺa byt vypracov*né pi*omne- íormoudodatku a vsłupuju do platnosti aź pł poivrcenł obidvoma zmluvnýmistranami.
4" Zľ|u-Y* je vyhotovená v 2 exemplároch z ktoľých każdéł zmluvná stľana

*-t/

obdľžl Bo lks vyhotovenia.
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objednávateľ zhotoviteľ


