
Z m l II V a č. 04 1 2011

o výkone skládkovani a odpadu na skládke odpadov, ktorý nie je nebezpečný v Poltári a zbere
separovaného odpadu uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

1.0bjednávateľ
Zastúpený
Sídlo
IČO
DIČO
Peňažný ústav

Obec Cinobaňa
p. Jozef Melicher - starosta obce
Cinobaňa 299,98522 Cinobaňa
316008

PKB 6008090001/5600

2. Vykonávateľ
Zastúpený
Sídlo
IČO
DIČO
Peňažný ústav

Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
p. Gavalec Pavel - poverený zast. konateľa
Poltár, ul. Železničná 489/1
35679361
SK 2021536396
DEXIA 6012185003/5600

Id'alej len vykonávateľl

l. PREDMET ZMLUVY

l. ':;;)jcdnávateľ touto zmluvou objednáva u vykonávateľa činnosť spočívajúcu
v skládkovaní odpadu na skládke nie nebezpečných odpadov Poltár, ostatný odpad č.
160103, 170904, 190801, 190802, a zmesový komunálny odpad Č. 200301, ktorého
ukladanie je na skládke povolené.

2. Zabezpečenie služieb v oblasti separovaného zberu nasledovných komodít:
150101,150102,150104,150105,150107,200101 ,2001 02,200139. Obec zapojená do
separovaného zberu je povinná dodržiavať podmienky stanovené projektom separovaného
zberu.

3. Zber je podľa harmonogramu umiestnenom v príslušnej obci na mieste obvyklom.
4. Vykonávateľ sa zaväzuje touto zmluvou vykonať objednávateľovi služby
podľa bodu Č. 1 až 3. tohto článku, za podmienok stanovených v tejto zmluve.



II. DOBA PLNENIA

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: 1 rok
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a končí 31.12.2011
3. Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne a to na základe dohody zmluvných
strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

III. CENA ZA VYKONANÉ PRÁCE

Vykonávateľ bude objednávateľovi účtovať cenu za uloženie odpadu nasledovne:

ostatný odpad: 28 €/t

komunálny odpad: 28 € I t

+ DPH a poplatok za uloženie Z.z. 17/2004

Poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov (Sk.t .1) od 1. Februára 2004

Položka odpadov/Rok 2011

0,33
1. Interný odpad, 1) vytriedený stavebný odpad,") zemina akamenivo

neobsahujúce nebezpečné látky, odpad zo sanácie skládok - (170101, 170102, 170504,170506)
3. Ostatný odpad okrem odpadu uvedeného v položkách 1,3,4 a 5 - ( 030105, 100201, 100202, 6,64

101110,101112,101114,120121,150101,150102, 160103, 161102, 161104, 170107,
170302,170411,170802,170904,190112,190206, 190801, 190802, 190805, 190812,
190901)~-

3. Komunálne odpady nevytriedené - ( 200301, 200302, 200303, 200306, 200307 ) 9,96
- vytriedená jedna zložka 8,96
- vytriedené dve zložky 7,97
.-vytriedené tri zložky 6,97
- vytriedené štyri zložky 5,97
- vytriedených päť zložiek 4,98

4. Odpady Č. 20 02 01 a 20 02 03 3) - (200201, 200203 ) 13,28
5. nebezpečný odpad 33,19



1) §68 ods.3 písm.n) zákona Č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

2) Stavebný odpad bez prímesí: drevo, papier, plasty, kovy, organické látky atd'.
3) § 68 ods.3 písm.e) zákona Č. 223/2001 Z.z.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Podkladom pre zaplatenie ceny za uloženie odpadu bude faktúra vystavená
vykonávateľom. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.

2. Faktúra je splatná do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi.

3. Objednávateľ uhradí faktúry do 14 dní od ich doručenie.

4. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúr má vykonávateľ právo vyúčtovať objednávateľovi
úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5. V prípade nedodržania platobných podmienok zo strany objednávateľa, môže
vykonávateľ zrušiť skládkovanie odpadu.

6. Združenie je platiteľom DPH.

V. OSTATNÉ DOJEDNANIA

Záväzky objednávateľa:

1. Objednávateľ bude na skládku ukladať len odpad, ktorého skládkovanie je na skládke
povolené.

2. Objednávateľ pri ukladaní odpadu na skládku, bude dodržiavať prevádzkový poriadok
skládky a pokyny správcu skládky.

3. Nedodržanie týchto záväzkov objednávateľa voči vykonávateľovi zbavuje vykonávateľa
povinnosti vykonávať činnosť uvedenú v tejto zmluve včas, ako i pri opakovanom
nedodržiavaní možnosť odstúpenia od tejto zmluvy.

V Poltári dňa 01.01.2011

Objednávateľ:
,
.\

Združenie
obcí pre Ijkvldáciu ,odpat'i

~ ('Ii POlT,AP.


