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Znlaua o odt,o::e konuná/ncbo od?adtt

u zneni ncskor.íiih zákuttau

Článot< I.
Zrnhlvné strany

Zmlul,ná strana č, 1 : Obchodné meno: Technické služby Sládkovičovo
Sídlo: J. Dalloša IL89,925 21 Sládkovičovo
v žastúpení : Viliam Bfuníret, pov. ved.
ICO: 37849760
DIČz 2021824981,

/ďalej len zmluvná sttana č.L/

^Zn]ul,ná síana č. 2: Vodárenská spoločnost', s.í.o. Sládkovičovo
Fučíkova 460 / 54, 925 Zl,Sládkovičovo
v zastúpení: Ftantišek Ruman, konatel' spoločnosti
ICO:3623275'l,
DIČ:2020791657

/ ďalei len zmluvná sttana é.2/

sa dohodli fla wzafuroíení tejto zrnltlrvy, za nasledovných podmienok :

Článok II.
Predmet zmluvy

Predrnetom zrrrlur,ry 1e ťyvoz komunálrreho odpadu z htabky, l1100l kontajnet, každý piatok/ za

podmrenok ur.edených v tejto zmluve.

Čhnok III.
Miesto výkonu ptedmetu zmluvy

N{iesto rýkonu predrnetu tejto zmlur,ry bude ČOV Sládkor.ičovo.

Článok IV.
Cena za vykonanie prác

1. Pd oclvoze 1100 l nádoby - 21,58 €/ks + DPH, ktoté budú potvrclené t, ,,spíier.odnorn liste rln ozu
odpaclu" sa rryhotoví faktutácia, ktotú zmluvná stlna č. 2 uhradl zrnluvnej sttane č. 1.

2. Obe zmluvné sttanlr sa dohodlr, že faktvácta sa uskutoční 1x mesačne, Splatnost' faktúry je 15 dní,

Cenu je možné zmeniť po dohode oboch zmluvných strán v ptípade, ak sa zmluvnej sttane č. 1

zryšia náklady s vykonávaním predmetu zmluvy uvedeného v Clánku II tejto zmluvy.



ČlánokV.
Ptáva a povinnosti zmluvných strán

L Zmlusrná strana č. 1 sa zavázuje, že predmet zrrrlurrv, uvcdenej v
lf-konár-at' riadne, l-čas aT, súlade s pokynmr zrrrluvnej sttan1, č, 2.

2. Zt]u,ná stíana č, 2 sa zavázuje uhradit' zmlur.nei stlane č. 1 faktúru
Čhrrk , I\r. tejto zmlurl, v lehote splatnosti jednottilých faktut.
3. Zn-rlur.ná sttana č. 1 'le por.inná ozlámit' zmlur.nej stízne č. 2 dór,cldr. nemožnostr plnenra poclťa Clánkr-r

II. tejto zmlur1, písomne a r,čas,

ČlánokVI.
Osobitné ujednania

Za poškodenie smetných nádob zmluvrrá stlana č. 1 nezodpovedá.

\"zt'ahy neuptavené touto zmluvou sa riadia pdrnerane ustanorrettiarnr obchoclrrého zákonníka.

Clánok VII.
Ukončenie zmluvy

Zmluvné stíany móžu od tejto zmlur1, odstupit' písornrrotr lipor-eďou ak porušia zás,ažlýnl
spósobom ustanorrenia tejto zmlurry r. Clánkoch IL, IV., ptičom vzájotnlé zásrizk), zostás.a)u nedotkntrté.

Zrr.lluvné stfany móžu túto zmluvu vypovedať v 1, mesačnej v,ýpovednej lehote, ktotá
začne plynťrť pnrym dňom nasleduiúceho kalendárneho mesiaca po dotučení výpovede.

Clánok VIII.
Doba trvania zmluvy

Táto zmlrrva sa Llzaťráta na dobu neurčitú,

Čhnok IX.
závetečné ustanovenia

L Znluvlé stla11)I prehlasujú, že t:úto zmltrl,u uzaťvodli slobodne, s,ážne, ztozumitelne, nie l. ticsni, attt za

rrápadne nerýhoclŇch p odmrenok

2.Zrr'luvlt možno meniť len so súhlasom oboch strán a to písomným dodatkom k zmluve.
3. Ztnluva nadobúda účinnosť 01,.0"],.2015

Zrnlwva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch z ktorych kažďá zo sttán obdtži po jednorn.
Ztnltwné stfany na znak sírhlasu s obsahom tejto zmlůtwitmÉcsrtttbď 

§lád}ovlčovo

v sládkovič .12.2014
spol. s no.

Fu§kova460254
92ó 21 slÁDKovlČovo

lčo: ge tÓ DPH: §IQ020l91657
3anL. ap. r331E149óln200

rleírvz.
S

Clánku IL tejto zmlrrr.r,, btrde

za predmet zrrrlur.t, ur-eclerr]i r-

@

ttana č.1 zrnluvná stía-fla č.2


