Zmluva o poskytovaní služieb
č. 2015/256-867
Objednávateľ:
Obecný úrad Dolný Štál
v zast. Tomáš Horváth, starosta obce
Kozségi Hivatal Alistál
ul. Mateja Korvína č.676/2
930 10 Dolný Štál
IČO:
00305430
DIČ: 2021002104
Bankové spojenie: VÚB a.s. Dunajská Streda,
IBAN SK 42 0200 0000 0000 19023122
Dodávateľ:
Tibor Czére - Czéretrans
Pod záhradmi: 195/19, 930 12 Ohrady
IČO: 43479812
IČ DPH: SK 1035797532
Bankové spojenie: ............................................
IBAN: .....................................................................
I. Účel zmluvy zmluvy
Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné vzťahy pri poskytovaní služieb pre
objednávateľa na zabezpečenie vývozu obsahu žúmp (fekálií)
katalógové číslo odpadu 20 03 04
od objednávateľa do ČOV určené Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. na
zneškodnenie.
II. Rozsah činnosti
1) Predmetom tejto zmluvy je výkon služieb spojených s vývozom obsahu žúmp pre
objekty prevádzkované obcou Dolný Štál
- kultúrno- športové stredisko na ulici Komárňanská
množstvo cca 30 prepráv (1 preprava = 8 m3 ) za rok
- materská škola na ul. Záhradnícka
množstvo cca 8 prepráv za rok
a pre domácnosti a drobné prevádzky v obci Dolný Štál bez možnosti napojenia na verejnú
kanalizáciu.
III. Povinnosti objednávateľa a dodávateľa
1) Dodávateľ bude vykonávať službu v čase podľa telefonickej objednávky podľa potreby
objednávateľa z objektov prevádzkovaných obcou.
2) Objednávateľ nahlási potrebu vývozu obsahu žúmp minimálne 24 hodín vopred
3) Dodávateľ zabezpečuje vývoz obsahu žúmp podľa svojich kapacitných možností
v čo najkratšom termíne, spravidla do 24 hodín, najneskoršie však do 3 pracovných dní.
4) Objednávateľ umožní dodávateľovi prístup k žumpe
5) Odvoz z domácností a z drobných prevádzok zabezpečuje dodávateľ na základe
telefonickej objednávky obyvateľov obce alebo prevádzkovateľov drobných prevádzok pri
dodržaní termínov podľa bodu 2) tohto článku.
6) Dodávateľ je povinný vystaviť potvrdenie objednávateľovi vrátane domácností
a drobných prevádzok, o vývoze a spôsobu zneškodnenia odpadovej vody

7) Dodávateľ je povinný na požiadanie objednávateľa poskytnúť údaje a množstve
vyvážaného odpadu zo žúmp domácností a drobných prevádzkarní za určité obdobie
a potvrdenie o prijatí množstva na ČOV.
8) Dodávateľ je povinný bez odkladu ohlásiť ukončenie alebo zmenu zmluvy so
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ktorá by mohla ovplyvniť predmet plnenia
tejto zmluvy.
IV. Cena služby
1) Cena služby je stanovená dohodu zmluvných strán v výške 24,20 € bez DPH (s DPH
20% 29 €) za vývoz a zneškodnenie jednej prepravy - 8m3 , spolu za predpokladané
množstvo 38 prepráv 919,60 eur bez DPH za rok.
2) Cena platí aj pre odberateľov z domácností.
V. Fakturácia a splatnosť
1) Dodávateľ bude účtovať objednávateľovi za vykonané služby faktúrou vystavenou
vždy v lehote do 10 dní od poskytnutia služby. Prílohou faktúry bude potvrdenie o vývoze.
2) Dodávateľ má právo žiadať od domácností a prevádzkovateľov malých prevádzkarní
preddavok a skrátiť dobu splatnosti faktúry podľa ústnej dohody, prípadne prijať úhradu
v hotovosti ihneď po vykonaní prác v súlade so zákonom NR SR č. 289/2008 Z. z., a ostanými
predpismi.
3) Objednávateľ nezodpovedá za peňažné splnenie od domácností a prevádzkovateľov
malých prevádzkarní.
VI. Doba trvania zmluvy
1) Strany sa dohodli na dĺžke trvania tejto zmluvy odo dňa podpísania, na dobu
neurčitú.
2) Zmluvu možno ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou, 3mesčnou výpovednou dobou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca od
doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
3) Zmluvu možno vypovedať aj bez dodržania výpovednej doby, ak niektorá zo
zmluvných strán hrubo porušuje ustanovenia tejto zmluvy.
4) Sporné otázky sa riešia prednostne rokovaním zmluvných strán.
VII. Záverečné ustanovenia
1) Zmluvu možno zmeniť len vzájomnou dohodou účastníkov.
2) Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane po
jednom vyhotovení.
3)
Zmluvné
strany
sa
oboznámili
s obsahom
tejto
zmluvy,
v plnom
rozsahu, bezvýhradne s ním súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.
4) Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.
.
V Dolnom Štále, dňa ...............................................
Objednávateľ :

......................................
Tomáš Horváth
starosta obce

Dodávateľ:

....................................
Tibor Czére
Czéretrans

