Zmluva o likvidácii odpadu č. 1/2013
uzavretá medzi zmluvnými stranami
Dodávateľ :

Obec Poluvsie
V zastúpení : Martin Šujan, starosta obce
Sídlo : Poluvsie 251, 972 16 Pravenec
IČO : 00318418
DIČ : 2021162781
Číslo účtu : 16327382/0200
( ďalej len „Dodávateľ“)
a

Odberateľ :

Jadomi, s. r. o
V zastúpení : p. Minárik – konateľ spoločnosti
Sídlo : Nitrica 492, 972 22 Nitrica
IČO : 44013582
DIČ : SK 2022582760
Číslo účtu : 2946415556/0200
( ďalej len „Odberateľ“)
Článok I.
Predmet zmluvy

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi a odberateľ odoberať od dodávateľa odpad kategórií :
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 07
17 09 04

Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov
Obaly z dreva
Obaly zo skla
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
drevené okná a dvere

Článok II.
Opis predmetu zmluvy
1. Odpad podľa čl. 1 je prinesený na zberný dvor Pravenec, musí byť prinesený v požadovanej kvalite,
respektíve odobratý v mieste producenta. Poverený pracovník zberného dvora zistí kvalitu
a zaradenie do kategórie v platnom cenníku.
Článok III.
Podmienky plnenia zmluvy
1. Odpad je skladovaný v objekte odberateľa v jeho zbernom dvore v Pravenci, kde je ďalej
zhodnocovaný a upravovaný.
2. Dodávateľ zodpovedá za dodržanie kvality odpadu, podľa čl. II. tejto zmluvy.
3. Odpady budú dovážané dopravným prostriedkom dodávateľa, respektíve odberateľa na skládku
spracovateľa – Zberný dvor Pravenec
4. V areáli spracovateľa bude odpad odvážený pre potreby fakturácie, kontroly a evidencie.
5. Odberateľ po každej odobratej dodávke, písomne preukáže množstvo prijatého odpadu od
dodávateľa s dokladovaním záznamov o váženiach a o zaradení do triedy kvality.

Článok IV.
Cena predmetu zmluvy
1. Cena za odpad, definovaný v čl. II zmluvy, bude aktualizovaná priebežne – podľa aktuálnej trhovej
ceny, písomne oznámená dodávateľom, tak isto cena bude vyvesená pri vjazde do zberného dvora
v Pravenci.
Článok V.
Fakturácia a platobné podmienky
1. Kúpna cena určená v čl. IV. bude zo strany dodávateľa uhradená na základe faktúry alebo vybratá
hotovostne od dodávateľa. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.
2. K cene za dodávku bude pripočítaná sadzba DPH platná v dobe dodania.
3. Odberateľ je povinný odovzdať dodávateľovi doklad o hmotnosti odpadu.
4. Vystavené faktúry musia obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu.
Článok VI.
Doba platnosti zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa podpisu zmluvy.
Článok VII.
Spoločné ustanovenia
1. Pri porušení ustanovení tejto zmluvy má poškodená zmluvná strana právo písomne vyzvať druhú
zmluvnú stranu k prijatiu opatrení na odstránenie porušených podmienok zmluvy v stanovenom
termíne.
2. Ukončenie platnosti zmluvy je možné písomnou dohodou zmluvných strán alebo z dôvodu
závažného porušenia zmluvných podmienok a neuskutočnenia nápravy po písomnej výzve
k odstráneniu porušených podmienok zmluvy.
3. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné len v písomne vyhotovenom dodatku, označenom
poradovým číslom a podpísanom obidvomi zmluvnými stranami.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
2. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrží po rovnopise.
3. Zmluvné strany potvrdzujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, zmluvu uzatvorili bez nátlaku
a zjavne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Poluvsí, dňa 2. 4. 2013

V Pravenci, dňa 2. 4. 2013

Obec Poluvsie
Starosta obce

JADOMI s. r. o.
Peter Minárik, konateľ

......................................................

......................................................

