Zmluva o odbere plastového odpadu podľa § 261 ods. 2 a
nasledujúcich zákona č. 513/1991 ( Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov, medzi

Článok I.
Zmluvné strany
1.1 Odberateľ: ADAX spol. s r.o.
Sídlo
: Nám. Priateľstva 2172/32, 929 01 Dunajská Streda
IČO
: 31 409 415
DIČ
: Sk 2020366403
Zastúpený: Ladislavom Jáklim – konateľom
Bankové spojenie: VÚB – pobočka Dunajská Streda
Číslo účtu: 2573614455/0200
1.2 Dodávateľ: OBEC Dolný Štál
Sídlo
: 930 10 Dolný Štál, ul. M. Korvína č. 676/2
IČO
: 00305430
DIČ
: 2021002104
Zastúpený: Éva Csóka, starostka obce
Bankové spojenie: VÚB a.s. Dunajská Streda
Číslo účtu: 19023122/0200

Článok II.
Predmet zmluvy
2.1 Odber plastového odpadu PET za účelom jeho ďalšieho spracovania.
2.2 Odber odpadu z umelej hmoty ako prepravky, kanistre, záhradný nábytok, obalová fólia,
PE a PP flakóny
2.3. plechovky od nápojov
2.4. Obaly tetrapack

Článok III.
Cena a platobné podmienky
3.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že zber a odvoz odpadu uskutoční bezodplatne.

Článok IV.
Ďalšie dojednané podmienky
4.1. Odberateľ sa zaväzuje odoberať komodity uvedené v čl. II. z domácností podľa vopred
dohodnutého harmonogramu zberu a to miešane v igelitových vreciach.
4.2. Odberateľ sa zaväzuje, že pre domácnosti podľa potreby dodá nové igelitové vrece na
zber PET fliaš.
4.3. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas zberu dá odberateľovi k dispozícii dvoch pomocných
robotníkov zo svojich zamestnancov bez akýchkoľvek finančných nárokov.
4.4. Odberateľ a dodávateľ počas trvania zmluvy budú úzko spolupracovať v záujme
bezproblémového uskutočnenia zberu a budú navzájom konzultovať získané skúsenosti.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

5.1 Akékoľvek zmeny po podpísaní tejto zmluvy musia mať písomnú formu dodatku
k zmluve a nadobúdajú účinnosť dňom ich podpísania oboma zmluvnými stranami.
5.2 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom obidve strany obdržia jeden rovnopis.
5.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, že sa s ním
súhlasia, že zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite
a vážne a, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok.
5.4 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2011 a nadobúda účinnosť podpisom oboch
zmluvných strán.
5.5. Pred uplynutím platnosti zmluvy možno zrušiť zmluvu len
- s písomnou dohodu oboch zmluvných strán, alebo
- výpoveďou jedného zo zmluvných strán z dôvodu nedodržania zmluvných dojednaní s 1mesačnou výpovednou lehotou odo dňa doručenia výpovede.
5.6. Zmluva bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Dolnom Štále č. uzn. 47/4/2011 zo
dňa 29.03.2011

V Dunajskej Strede

.......................

–––––––––––––––––––––––––
Ladislav Jákli
konateľ spoločnosti ADAX s.r.o.

V Dolnom Štále ..........................

––––––––––––––––––––––––––
Éva C s ó k a
starostka obce Dolný Štál

Harmonogram odvozu v zmysle
Zmluvy o odbere plastového odpadu na rok 2011

Odberateľ:
ADAX spol. s r.o.
Sídlo
: Nám. Priateľstva 2172/32, 929 01 Dunajská Streda
Zastúpený: Ladislavom Jáklim – konateľom
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V Dunajskej Strede

.......................

–––––––––––––––––––––––––
Ladislav Jákli
konateľ spoločnosti ADAX s.r.o.

V Dolnom Štále ..........................

––––––––––––––––––––––––––
Éva C s ó k a
starostka obce Dolný Štál

