
DOHODA č. 261752016
o množstvovom zbere odpadu

v meste Spišské Vlachy v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Obstarávateľ: Mesto Spišské Vlachy

Adresa: Mestský úrad Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Štatutárny orgán: Ľubomír Fifik primátor mesta
IČO: 00329657
DIČ: 2021331543
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Žilina, pobočka Spišská Nová Ves
Číslo účtu: 3440021001/5600
IBAN SK64 5600 0000 0034 4002 1001 BIC kód banky KOMASK2X
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Dzurillová

Tel. kontakt/ e-mail: 053/41742 24, e-mail: msuspv@spisskevlachy.sk
(ďalej len obstarávateľ)

Objednávateľ:

Obchodné meno alebo názov: MILK - AGRO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti: Čapajevova 36, 08046 Prešov

Zastúpený:

IČO/DIČ: 17147786
IČ DPH: SK 2020518962
Bankové spojenie: 7500
Číslo účtu: 8010-113310013/7500

IBAN: SK4775000080100113310013

Zodpovedná osoba: Ing. Kundrát František

Tel. kontakt/ e-mail: 0918 994 161/ ferokundrat@milkagro.sk

Korešpondenčná adresa:

(ďalej len objednávateľ)

Zmluvné strany sa dohodli na týchto podmienkach:

I. Predmet činnosti

Obstarávateľ sa zaväzuje zabezpečiť množstvový zber odpadu za podmienok tejto dohody o množstvovom
zbere odpadu na prevádzke: Hviezdoslavova 41 a Železničná 73, Spišské Vlachy.

II. Doba platnosti

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

III. Cena

V zmysle § 5 ods. 2 VZN č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady
sa poplatok určuje ako súčin frekvencie skutočných vývozov, sadzby a objemu zbernej nádoby.
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IV. Platobné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť miestny poplatok vo výške vypočítanej podľa platného VZN o miestnom
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení, na účet mesta Spišské Vlachy č.:
3440021001/5600, IBAN SK64 5600 0000 0034 4002 1001 BIC kód banky KOMAXSK vedený v
Prima banka Slovensko a.s., Žilina, pobočka Spišská Nová Ves, KS: 0308, VS: (variabilný symbol je uvedený
v rozhodnutí).
Objednávateľ zaplatí obstarávateľovi miestny poplatok v zmysle platného VZN o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia.

V. Osobitné dojednania

Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať v zmysle platného VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho
odpadu v Meste Spišské Vlachy následovné povinnosti:
1) udržiavať nádoby v dobrom technickom stave, zabezpečiť ich proti rozkrádaniu a poškodzovaniu,
2) v určených dňoch vývozu KO sprístupniť nádobu k vyprázdneniu,
3) zaobchádzať šetrne so zbernými nádobami a vysýpať do nich odpad tak, aby nedošlo k znečisteniu
okolia, resp. odstrániť spôsobené znečistenie okolia zberných nádob,
4) po vysypaní odpadu uzatvárať zberné nádoby.
Do nádob na triedený odpad je zakázané ukladať iné druhy odpadu, okrem tých, pre ktoré je nádoba určená.
Do nádob určených pre zhomažďovanie KO nepatrí:
- znečistená zemina
- zvyšky zo stavebných a remeselníckych prác
- objemné predmety rôzneho druhu
- škvára a horúci popol
- tekuté látky
- ropné produkty
- kyseliny a zápalné látky
- odpad zo zdravotníckych zariadení
- zdravotne závadné odpadky z výrobní a predajní potravín, mäsa a reštaurácií
- iný odpad živočíšneho pôvodu /perie, trus od domácich hospodárskych zvierat a pod./

Obstarávateľ sa zaväzuje prostredníctvom organizácie k tomu zriadenej obstarávateľom zabezpečiť zber,  prepravu
a  zneškodnenie  komunálych  odpadov  na  skládke  TKO  Kúdelník  Spišská  Nová  Ves  v  zmysle   schváleného
Harmonogramu  vývozu  na  aktuálny  rok.  Ak  poplatková  povinnosť  zanikne  v  priebehu  kalendárneho   roka,
povinnosť platiť miestny poplatok končí dňom zániku. Objednávateľ je v zmysle § 80 ods. 1 zákona  č.  582/2004
Z.z.  povinný  ohlásiť  zánik  poplatkovej  povinnosti.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  budú   rešpektovať   cenu
stanovenú  obstarávateľom  v  zmysle  platného  VZN.  Objednávateľ  sa  zaväzuje,  že   bude   akceptovať   ceny
stanovené obstarávateľom bez potreby ďalších dodatkov k dohode pri zmene VZN.

VI. Záverečné ustanovenia

Táto dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých obstarávateľ obdrží dve vyhotovenia a  objednávateľ
jedno vyhotovenie.
Táto dohoda je platná dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinná v zmysle § 47a ods. 1 zákona  č.  40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Účinnosťou tejto Dohody stráca platnosť Dohoda o množstvovom zbere odpadu č. 261752014.
Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že táto dohoda sa považuje za zmluvu  uzatváranú  v  bežnom  obchodnom
styku v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Účastníci dohody sú s obsahom dohody oboznámení a na znak súhlasu s  jej  obsahom  ju  oprávnení  zástupcovia
vlastnoručne podpisujú.
Akékoľvek zmeny a doplnky sú možné len formou dodatkov, ak nie je v dohode uvedené inak.

V Spišských Vlachoch dňa:
Obstarávateľ: Mesto Spišské Vlachy Objednávateľ:

Ľubomír Fifik

primátor mesta konateľ
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