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Zmluvné stľany

Zhotovitel'z Mesto Kolárovo
so síđlom: Kolárovo, Kostolné námestie 1

zastúpené : Árpádom Horváthom, primátorom mesta
ICO:306517
bankové spojenie: SLSP, a.s., pobočka Kolaľovo,
číslo účtu: 26395098/0900
IBAN: SK68 0900 0000 0000 26395098, BIC: GIBASKBX

objednávate|'z Základná škola s VJM F. Rákócziho II
so sídlom: 946 03 Koláľovo, V. Palkovicha 3

zastupenâ: riaditeľkou školy PaedDr. Bagita Judit
lČo zlgeĺŰą

CI.I
Pľedmet zmluly

Predmetom zmluvy je zbe4 preprava a zneškodňovanie komunálneho ođpađu v roku 2016
formou množstvového zberu' 

Čl. rr.
Rozsah posĘtovanej služby

Zhotoviteľ sa zav'azuje vykonať pľedmet zmluvy z 1 ks zbemej nádoby s objemom 1 100 litrov
s intervalom odvozu l-kÍát týždenne v období od 01.0l .2016 do 30.06.2016 a od 01 .09.2016
do 31.12.2016.
Miesto zberu: Zak|ađná' škola s VJM F. Rákócziho II, V. Palkovicha 3, 946 03 Kolaľovo
objednávateľ sazav'âzuje zapredmet plnenia zaplatiť cenu podľa čl. m tejto zmlur,y

CI. ilI
Cena predmetu diela

Cena poplatku za komunálne odpady na rok 2016 je stanovená v zmysle VZN Mesta
Kolarovo č,.I3lŻu5 o poplatku nasledovne:

Cena za zbet, ptepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu za l liter 0,0Ţ22 Eur
Počet zbernýchnádob: 1 ks
Interval zberu: lx týždenne
Výpočet: 44x0,0l22xl100x1
Celková suma /zaokrúhlene/ zarok20l6: 590,50 Euľ

Rozpis splátok: 1. splátka 295,25 Euľ do 3I.a3.20l6
2. splátka 295,25 Eur do 31.07.2016
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CI. IV
Platobné podmienĘ

objednávateľ uhľadí sumu za poskýnutú službu podľa rozpisu splátok uvedených v čl. ilI
tejto zmlury.
PoplatĘ možno platiť prevodným ptikazom alebo v hotovosti do pokladne MsÚ-Kolárovo,
prízemie kanceltria č,. 4.
Bankové spojenie: SLSP, a.s.' pobočka Kolaľovo, číslo účtu: 26395098/0900, KS: 0308,

IBAN: SK68 0900 0000 0000 26395098, BIC: GIBASKBX
varĺabilný symbol: 302960047 5

ct. v
Záşerečné ustanovenia

ostatné prźxa a povinnosti zmluvných striĺn sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného
zákonníka a ostaĘých platných predpisov.
Prípađné ZmerLy dojednaných podmienok sa budú riešiť đodatkom k tejto zmluve a po
obojstrannom potvrdení sa stanú súěasťou tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplĺĺľoch po dva pre kaŽdú zo zmluvných stľiĺn.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a úěinnosť v deň nasledujúci po jej
zveĘnení na webovom sídle obce.
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ţlnarčná opcráclr rlţbo jcj č.st' v množstvc s ţvalite je _-Ů|rv súlede:

1 a)so schválcným rozpočtom,

ţ s osoo,mym. pr.{pismi alcbo meĺleiniárodnými zĺrrluvami,

Q s uzatvorcnými anluvami'
d) s mâodnutiami'
e) s iĺbmými aktÍni ńndenia o hospodárenĺ s veĺejnými pr<lstľiedkâmi,

f) inýĺni pďmienłatnl prshyntĺlua vercjnycb llnţnciĺ.
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