Zmluva o vývoze odpadu č. 58/2021
Uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. a súvisiacich právnych
predpisov v oblasti nakladania s odpadmi medzi pôvodcom odpadu a obcou Oščadnica

§1
Zmluvné strany

A,

Pôvodca odpadu
Adresa:
IČO:

B,

Obec Oščadnica
Adresa:
Zastúpený:
Bank.spojenie:
IČO:
Tel.číslo:

Terézia Kuriaková
Moyzesova 2058, 022 01 Čadca

Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 02301
Ing. Marián Plevko - starosta obce
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00314170
041/7079460

Oščadnica

§2
Predmet zmluvy
Táto zmluva upravuje obchodné vzťahy medzi pôvodcom odpadu v zmysle §2, odst. 7 Zákona
č. 238/1991 Zb. z. a obcou Oščadnica. Táto zmluva zaručuje pôvodcovi odpadu, že pri dodržaní
právnych predpisov, súvisiacich s odpadmi a ostatných náležitostí tejto zmluvy bude Obec
Oščadnica jeho odpad /ukladaný vo funkčných zberných nádobách na odpad/ pravidelne,
v dohodnutých termínoch vyvážať a zneškodňovať ho prostredníctvom firmy CA - Cargo,
s.r.o., Čadca s ktorou má obec Oščadnica uzatvorenú platnú zmluvu o vývoze odpadov.
Nehnuteľnosti, od ktorých sa na základe tejto zmluvy bude uskutočňovať vývoz:
Oščadnica č. 18, byt č. 5
Druh zbernej nádoby:
Vlastné nádoby, objem/ ks: 120/lks (18.5)

§3
Fakturácia a cena za poskytnuté služby
Obec Oščadnica bude pôvodcovi odpadu účtovať poplatok za vývoz odpadu /+ príplatok za
km/, poplatok za likvidáciu odpadu /manipulačný poplatok na skládke/, poplatok za uloženie
odpadu v zmysle zák. č. 327 /1996 Zb. dvakrát ročne vystavením daňového dokladu, ktorým je
faktúra. Podkladom na fakturáciu pôvodcovi odpadu sú faktúry vystavené spoločnosťou CA Cargo, s. r. o. Čadca, ktorá odvozy odpadu uskutočňuje.
Obec Oščadnica bude pôvodcovi odpadu refakturovať vývoz odpadu ako súčin sadzby
poplatku, počtu a objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov.
V prípade zmeny ceny zo strany firmy CA - Cargo, s. r. o. budú následne ceny upravené
aj pôvodcovi odpadu.
§4
Ostatné dojednania
Pre pôvodcu odpadu platia povinnosti, vyplývajúce zo zákona č.238/1991 Zb., 327 /1996 Zb.
Reklamáciu nekvalitne vykonaného, resp. neuskutočneného vývozu je potrebné zo strany
pôvodcu odpadu hlásiť ihneď /č. t. 041 7079460/ a uplatniť aj písomnou formou. Za
opodstatnenú reklamáciu bude považovaná iba taká, ktorá bude potvrdená splnomocneným
zástupcom obce písomne.
Výpovedná lehota tejto zmluvy je obojstranne dohodnutá na 1 mesiac

V Oščadnici 25.05.2021

·········- ·-········
Pôvodca odpadu

