
Zmluva o vývoze odpadu č. 11/ 2019 

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

A, Pôvodca odpadu 
Adresa. 
IČO. 
DIČ. 
Vyrobny 11aditcľ 

B, Obec Oščadnica 
/\dresa: 
Lc1stupe11ý: 
13ank.spojen1e· 
IČO· 
Tel.č1slo: 

§ 1 
Zmluvné strany 

Roľnícke družstvo Veľká Rača 
023 01 Oščadnica 
00517950 
2020421216
Ing. Ján Golis 

Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01  Oščadnica 
Ing. Marian Plevko starosta obce 

, 
00314170  

§ Z

Predmet zmluvy 

Tato zmluva upravuje obchodné vzťahy medzi pôvodcom odpadu v zmysle §2, odst. 7 Z. Zákona č. 238/ 1991 /b. ,Zb. z. a obcou Oščadnica 
Táto zmluva zaručuje pôvodcz odpadu, že pri dodržani pravnych predpisov, súvisiacic.h s odpadmi a ostatných nálezitosti tejto 
zmluvy bude Obec Oščadnica jeho odpad /ukladany vo funkčných zber nych nádobách na odpad/ pravidelne, v dohodnutých 
termínoch vyvážať a zneškodńovať ho prostredníctvom firmy CA -Carga, s.r o., Čadca s ktorou má obec Oščadnica uzatvorenú platnu 
zmluvu o vyvoze odpadov 

Nehnuteľnosti, od ktorych sa na základe tejto zmluvy bude uskutočňovať vyvoz: 
Roľnícke druzstvo Veľká Rača 
Oščadnica u Gábori
Druh zbernej nádoby: 
Vlastne nádoby, objem / ks: 11001 / l k s  

§ 3

Fakturácia a cena za poskytnuté slulby 

Obec Oščadn,ca bude pôvodcovi odpadu učtovať poplatok za vyvoz odpadu /+ príplatok za km/, poplatok za likvidáciu odpadu /
manipulačny poplatok na skládke/, poplatok za uloženie odpadu v zmysle zák. č 327 /1996 Zb dvakrát ročne vystaven1m daňového 
dokladu, ktoryrn je faktúra. Podkladom na fakturáciu pôvodcovi odpadu sú ftaktúry vystavené spoločnostoL1 CA - Ca rgo, s r. o. Čadca, 
ktorá odvoz odpadu uskutočňuJe 

Obec Oščadnica bude povodcov odpadu refakturovať vyvoz odpadu ako  súčin sadzby poplatku, počtu a objemu zbernej nádoby a 
frekvencie  odvozov

V prípade zmeny ceny zo strany firmy CA - Carga, s. r. o. budú následne ceny upravené aj pôvodcovi odpadu . 

• 
§ 4



Ostatné dojednania 

Pre pôvodcu odpadu platia povinnosti, vyplyvajuce zo zákona č. 238/1991 Zb ,  327 /1996 Zb. Reklamáciu nekvalitne vykonaného, 
resp neuskutočneného vyvozu Je potrebne zo strany pôvodcu odpadu hlasiť ,hneď /c t 04 l 7079460/ a uplatniť aj,písomnou formou 
Za opodstatnenu reklamaciu bude povazovana iba taká, ktora bude potvrdená splnomocneným zástupcom obce 
písomne 

Výpovedná lehota tejto zmluvy je obojstranne dohodnuta na 1 mesiac. 

V Oščadnici 29. l l .  2019 

Roľnícke družstvo 
Velká Rača 

.... ' c o )  ! ' . :    \ . ,   ............... . 
Pôvodc,1 odpadu 

' 




