
zl/ILUvA č'.4l20l5ZS-Ko
o ţTkonávâní zberu komunáIneho odpadu a drobného stavebného odpadu

v roku 2015

Zmluvné stľany

Zhotovitel': Mesto Kolárovo
so sídlom: Kolarovo, Kostolné námestie l
zastúpené: Árpádom Hoľváthom, primátorom mesta
IČo:306517
bankové spojenie: SLSP, a.s., pobočka Kolaľovo,
číslo účtu: 26395098/0900
IBAN: SKó8 0900 0000 0000 2ó395098' BIC: GIBASKBX

Objednávatel': ZźkladntL škola s VJM F. Rakócziho II
so sídlom: 946 03 Kolárovo, V. Palkovicha 3

zastúpená: riaditeľkou školy PaedDr. Bagita Judit
ICO:37861174

CI. I
Predmet zmluly

Pľedmetom zmluly je zber, preptava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v roku 2015
foľmou mnoŽstvovóho zberu.

Čl. ĺ.
Rozsah poskytovanej služby

Zhotovitel' sa zavżŁlje lykonať predmet zmluvy z 1 ks zbeľnej nádoby s objemom 1 l00 litrov
s inteľvalom odvozu 1_kľát týŽdenne v období od 01.01.2015 do 30.06.2015 a od 0l.09.2015
do 31.12.2015.
Miesto zberu: Zźl<ladná škola s VJM F. Rákócziho II, V. Palkovicha 3, 946 03 Kolaľovo
objednávateľ sa zaväzwje za predmet plnenia zaplatit'cenu podľa čl. III tejto zmluvy

CI. III
Cena pľedmetu diela

Cena poplatku za komunálne odpady na rok 2015 je stanovená v zmysle VZN Mesta
Kolárovo č,. 1'412014 o poplatku nasledovne:

Cena za zber 
' 
prępravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu za 1 liter: 0,0122 Euľ

Počet zberných nádob: 1 ks
Interval zberu: lx týždenne
Výpočet: .14x0'0l22xl l00xl
Celková suma /zaokĺúhlene/ za ĺok 2015: 590'50 Eur

Rozpis splátok: 1. splârka 295 
'25 

Euĺ do 31.03.2015
2. sp|źlÍka295,25 Eur do 31.0'7 .2015



člry
Platobné podmienky

objednávatel' uhľadí sumu za poskytnutú službu podľa ľozpisu splátok uvedených v čl. III
tejto zmluły.
Poplatky možno platiť pĺevodným príkazom aiebo v hotovosti do pokladne MsÚ-Kolárovo,
prízemie kancęlaria č. 4.
Bankové spojenie: SLSP, a.s., pobočka Kolĺĺrovo, číslo účtu: 26395098/0900, KS: 0308,

IBAN: SK68 0900 0000 0000 26395098, BIC: GIBASKBX
vaľiabilný symbol: 3029500452

člv
Záverečné ustanovenia

ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia pľíslušnými ustanoveniami obchodného
zákonníka a ostatĄŕch platných predpisov.
Prípadné zmeny dojednaných podmienok sa budú riešiť dodatkom k tejto zmluve a po
oboj strannom potvľdení sa stanú súčast'ou tejto zmluły.

Zmluva je vyhotovená v štyľoch exempláĺoch po dva pre každĹt zo zmluvných strán

Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu a účinnosť v deň nasledujúci po jej
zvęreinęní na webovom sídle obce.

ZazhoÍoviteľa: ĺ ü 02. 2015
V Kolarove, dňa ......................

Arpád Horváth
primátoĺ

Za obiednávatel'a:
V Koiáľove. dna .-4!.:tl'..?Ý.45.
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