
Zmluva o zbere, preprave  

komunálneho a ostatného odpadu 

uzatvorená podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

 

 

Obec Šarišský Štiavnik v zastúpení Michal Kimák, starosta obce 

                                         090 42 Šarišský Štiavnik 65 

                                    IČO: 00 33 10 58  

                                        DIČ:2020784843 

(ako objednávateľ na strane jednej) 

a 

 

Technické služby mesta Svidník v zastúpení Michal Pich, riaditeľ TS Svidník 

                                                        ulica Budovateľská 446/1, 089 01 Svidník 

                                                        IČO: 31301347 

             DIČ: 2020792125  

             IČ DPH SK 2020792125 

(ako prepravca na strane druhej) 

 

uzatvárajú túto zmluvu o zbere, preprave  komunálneho a ostatného odpadu.     

 

I. 

 

 Obec Šarišsky Štiavnik a Technické služby mesta Svidník sa vzájomne dohodli, že 

Technické služby mesta Svidník sú oprávnené zberať, prepravovať komunálny a ostatný odpad 

v obci Šarišsky Štiavnik v zmysle zákona č 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov. 

 

II. 

 

 Technické služby mesta Svidník zbierajú komunálny a ostatný odpad v obci Šarišsky 

Štiavnik z KUKA nádob 110 l a veľkoobjemových kontajnerov 7 000 l. 

 . 

 

III. 

 

 Obec Šarišsky Štiavnik a Technické služby mesta Svidník sa vzájomne dohodli, že 

Technické služby mesta Svidník sú oprávnené zberať, prepravovať  komunálny a ostatný odpad 

v obci Šarišsky Štiavnik za odplatu, ktorá bude  fakturovaná za KUKA nádoby mesačne a to: 

prejazdové km 1,17 € bez DPH, zber, nakládka a vykládka odpadu 11,65 € bez DPH.  Za 

veľkoobjemové kontajnery po každom vývoze prejazdové km 0,99 € bez DPH, nakládka a 

vykládka 5,78 € bez DPH. Vývoz komunálneho odpadu sa bude prevádzať 1 x mesačne. 

 

IV. 

 

 Obe zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú od 1. 5. 

2019. 
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V. 

 

 Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak svojho súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. 

 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním všetkými účastníkmi tejto 

zmluvy.  

 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať 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. 

 Potvrdenie zmluvy, alebo dodatky zmien na ďalšie obdobie je potrebné prejednať 

a potvrdiť do 31. 12. bežného roka. 

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

jednom rovnopisoch. 

 

 Vo Svidníku, dňa  30.4.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________                                                ______________________ 

         Michal Kimák                                Michal Pich 

                         starosta obce                                                                             riaditeľ TS 

 

 


