




Štatistickým úradom SR. Ceny platia na I kalendárny rok. V prípade nezaplatenia faktúry do dátumu 
splatnosti má zhotoviteľ právo fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý aj začatý deň 
omeškania. 

V prípade neuhradenia faktúr v deň splatnosti môže tiež zhotoviteľ zaslať upomienku, ktorá je 
účtovaná v zmysle cenníka zhotoviteľa. 

Článok VI. 
Ďalšie dojednania 

Táto zmluva sa uzatvára od dátumu podpisu s účinnosťou od 1.1.2013 na dobu určitú a to na 
obdobie dvoch rokov. V prípade, že výpoveď niektorej zo zmluvných strán nebude druhej zmluvnej 
strane písomne preukázateľne doručená aspoň tri mesiace pred jej uplynutím na ktorú je zmluva 
uzavretá, bude pravidelne predlžovaná na nové dvojročné obdobia a to aj opakovane. Doručená 
výpoveď zo strany objednávateľa nadobudne platnosť len v prípade, neexistujúcich záväzkov voči 
zhotoviteľovi. 

Zhotoviteľ má výhradné právo na zber, prepravu a zhodnocovanie odpadu z celého katastra 
obce, čím vzniká zhotoviteľovi právo od objednávateľa nedodržiavaním tohto bodu žiadať spôsobenú 
škodu. 

Reklamáciu na vykonané služby je možné podať do 24 hodín telefonicky, prípadne emailom: 
dispecer@fura.sk. 

V prípade ak objednávateľ nezabezpečí vyloženie nádob resp. vytriedených komodít pred 
uzatvorenú nehnuteľnosť zber bude považovaný za vykonaný. Mimoriadny vývoz nad rámec 
harmonogramu bude fakturovaný podľa platného cenníka zhotoviteľa, pričom dátum zberu určí 
zhotoviteľ. 

Zmluvné strany súhlasia s tým, že všetky sporné veci z tejto zmluvy budú riešené dohodou. 
Keď nedôjde k dohode sporné veci bude prejednávať súd príslušný podľa sídla zhotoviteľa. 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle §4 7a ods. 1 zákona číslo 546/201 O Z.z., ktorým sa dopÍňa 
zákon č. 40/1964 Zb. v súlade s §Sa ods. 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám. 

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
jednom vyhotovení. Ďalšie časti tohoto zmluvného vzťahu sa budú spravovať Obchodným 
zákonníkom č. 513/1991 Zb. 

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne. Ďalej sa 
dohodli, že ostatné časti ich zmluvného vzťahu sa budú spravovať ustanoveniami všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

Zmluvné strany prehlasujú, že sú so zmluvou oboznámené, porozumeli jej a na znak súhlasu s 
jej obsahom pripájajú svoje podpisy. 

V .... &.!7�1.tť/, dňa ..... ih .. -���
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PRÍLOHA č.1 - CENNÍK ZHOTOVITEĽA 
KU ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI NAKLADANIA S ODPADMI 

KOMUNÁLNY ODP AD, katalógové číslo 20 03 O 1 
Vývoz každý druhý týždeň 
Nádoby na komunálny odpad: 110 1, 120 1

Cena za jeden odvoz ................................... 1,10 EUR/ks, počet vyvážaných nádob ............. 65 ks 

SEPAROVANÝ ZBER 
Vrecovým spôsobom: 
Odvoz sa vykonáva podľa schváleného harmonogramu ..................................... BEZPLATNE 
Zbiera sa: PETjľaše, Zmiešané plasty, Sklo, Papier, Elektronický odpad, Kovové obaly 

Každý ďalší vývoz nad rámec O, 15 €/občan/vývoz 
Hlásenia a žiadosti pre recyklačný fond v zmysle článku IV zmluvy ...................... 12,00 EUR/kvartál 

ZBER NADROZMERNÉHO ODPADU A STAVEBNEJ SUTE (VKK) kat.č. 20 03 07, 17 09 04 
Doprava a manipulácia .................................. 90,00 EUR/ VKK - paušálna cena 
Likvidácia odpadu 20 03 07 .......................... 32,00 EUR / t 

17 09 04 .......................... 6,00 EUR / t 
Nájom kontajnera krátkodobý ...................... BEZPLATNE 

dlhodobý .. . . . . . ............. závisí od veľkosti a typu kontajnera 

VÝVOZ A LIKVIDÁCIA NEBEZPEČNÝCH ODPADOV o Áno/ o Nie 

Vývoz nebezpečných odpadov mobilnou zberňou 12 druhov, 2 x ročne ............ 14,00 EUR/mesiac 
(Oleje, Farby, Riedidlá, Obaly z nebezpečných látok, akumulátory, ... ) 

VEDENIE EVIDENCIE ODPADU: 
Evidenčný list odpadu ....................................................................................... 3,50 EUR/mesiac 

ĎAĽŠIE POPLATKY: 
Upomienka za neplatenie faktúr ........................................................................ 4,00 EUR 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 

VČ,f ... ..,o ... POLI dv ,o. �z.. to-it.......................... , na ....................... . V ........................ , dňa ....................... . 

zhotoviteľ 
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