Zmluva o vývoze odpadu
uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka č. 513/91

ČI. 1
Zmluva uzatvorená medzi:

Objednávateľ:

Obec Dolná Tižina

Adresa:

Hlavná 333
013 04 Dolná Tižina
Mgr. Anton Ďurana - starosta obce
00321249
2020571862

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
A
Dodávateľ:

Belské Služby, s.r.o.

Adresa:

Belské Služby, s.r.o.
Oslobodenia 183
013 05 Belá
Róbert Boháč - konateľ spoločnosti
36731269
2022317990
SK2022317990

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČDPH:

Č1.2
Základné ustanovenia:
Táto zmluva upravuje obchodné vzťahy medzi objednávateľom - producentom
komunálneho odpadu a dodávateľom - vývozcom komunálneho odpadu z obce Dolná Tižina.
Dopravca zabezpečí na požiadanie vývoz komunálneho odpadu, uloženého vo
veľkokapacitných kontajneroch rozmiestnených v obci Dolná Tižina.

ČI. 3
Cena za poskytnuté služby:
Dodávateľ bude účtovať objednávateľovi za:
Ubehnuté km - 1 km - 1,50 € s DPH
Nákladku + výkladku - 1 kompl - 3,- € s DPH
Zapožičanie veľkokapacitného kontajnera obci - nájom - 0,- €
Cena za poskytnuté služby sa bude odvíjať od ceny pohonných hmôt, na túto skutočnosť
budete vopred informovaný.

ČI. 4
Spôsob platby za poskytnuté služby:
Platba bude vykonaná bezhotovostne prevodným príkazom na účet dodávateľa na základe
faktúry. Fakturovať sa bude týždenne, vždy po ukončení uplynulého týždňa. Iný spôsob
platby je možný po vzájomnej dohode oboch strán. Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej
vystavenia.
Úrok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry za poskytnuté služby je vo výške 0,05 %
za každý deň omeškania.

ČI. 5
Ostatné dojednania

Pre všetky ostatné právne vzťahy neupravené touto zmluvou platia ustanovenia
obchodného zákonníka.
Pri neplnení termínu vývozu plných kontajnerov bude cena za vývoz každého
oneskoreného kontajnera krátená o 0,05 % za každý deň omeškania.

Cl. 6
Termín plnenia
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť dňom podpísania.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať po vzájomnej dohode obidvoch
zmluvných strán a to písomnou formou.
V Belej dňa 14.02.2014

Belské Služby, s.r.o.
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