
Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní
komunálneho a ostatného odpadu

uzatvorená podľa zákona Č. 223/200 l Z.z. o odpadoch

Obec Dubová v zastúpení Miloš Vaňušaník
starosta obce Dubová
IČO: 330426

a
(na strane jednej)

Technické služby mesta Svidník v zastúpení .Michal Pieh, riaditel' TS Svidník
ulica Budovateľská ~611, 089 0-1Svidník
IČO: 31301347 --

(na strane druhej)

uzatvárajú túto zmluvu o zbere, "preprave a zneškodňovaní komunálneho 'odpadu, odpadu
- z-verejnej zelenea.záhrad a ostatného odpadu -_ _

_ - - 4 _ _ _ __ _

z: -
T1..

- -

- -é>bec Dubováa Teclu_:ú~ck:_é-s1užby_me§~~Svidník-Sa_yžáj~m.n; cfoho_ali,'že Te.čÍtRJčké _
služby -mesta S:0.gnfk~sú oprávnené zberat', prepravovať komunálny odpad, odpad z verejnej _-__--- -, _-
zelene-á zá1p:acf,:Qst~tfi§'odpad ako aj -sep-arovaný _zb:ei-v-o'bciDubová. v_zmysle zákona č - - --.~
2231200 l_-Z,_z.vznení-rreskorších predpisov. -- - -

Ir
_ 'Tecliňíéke' služby mesta Svidník zbierajú komunálny a ostatný odpad v obci-Dubová z

KUK-A "nádob 110 l c;veľkoobjerrrových kontajnerov 7-0PO r- - _- - _-

.: Obec Dubová.a Technické služby mesta Svidník sa vzájomne.dohodlivže Technické- -
sWžQy_mest,!_SvidníK_sú-opráV~-zberať, prepravovať -ä zneškodňovať koŕnunálny-a ostátný -

- -_v obci Dubová za odplatu, ktorá bude fakturovaná za .rUKA nádoby mesačne lf ~o v čia-stke -
vjvo_z -1 KUKA: nádoby l i25 € a za veľkoobjernové kontajnery po každom ,výv-o!-e
Obecnému úradu Dubová. vývoz komunálneho odpadu sa bude prevádzať 1xmesačne. ,

'~V.:

Obe zinluvné strany sa dohodli: že táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú od
1. 1. 2()'13.,

V,

Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jejobsahu porozumeli a na .
znak svojho súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali .

. Táto zmluva nadobúda platnost' a účinnost' jej podpísaním všetkými účastníkmi tejto
zmluvy..

- _
-;

-_- -



7
_2 _

Túto zmluvu je možné meniť a dopÍňať písomnými dodatkami k tejto zmluve len po
vzájomnej dohode všetkých účastníkov tejto zmluvy.

Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť nasledujúci mesiac po doručení
výpovede.

Dodatky zmien na ďalšie obdobie je potrebné prejednať a potvrdiť do 31. 12. bežného
roka.

Obec je povinná štvrťročne (prípadne pri každej zmene) upresňovať počet KUKA
nádob.

Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom rovnopisoch.

: -v; Svidníku, dňa 27.-9.2012

---~=-~~~--------~
Miloš Vaňušanfk- -

starosta obce -

_-

-_

Michal pích--
ri-aditeľ:-TS- - -

--TECHNICKE SLUZBY-: _::-
- -mesta
osa 01 SVIDN~.

--

_-
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