ZMLUVA
o odbere plastového odpadu
Čl. I.
Zmluvné strany
Vykonávateľ:
- odberateľ

EKOPLASTIKA SLOVAKIA spol. s r.o.
Farská 44, 949 01 Nitra
Korešpondenčná adresa: Areál PD č. 73, 919 42 Slovenská Nová Ves
V zastúpení :
Dušan Olah – konateľ
IČO :
34131931
DIČ :
2020410513
IČ DPH:
SK 2020410513
Bankové spojenie :
UniCredit Bank Slovakia a. s.
Číslo účtu :
6625492006/1111
Výpis z obch. reg. :
Okr. súd Nitra, vložka č. 1858/N
Tel. č. :
033/55 90 502
E-mail :
ekoplastikas@mail.t-com.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, vložka č. 1858/N, oddiel: Sro.
(ďalej len „vykonávateľ“)
Objednávateľ:
- dodávateľ
V zastúpení :
Sídlo :
Korešpondenčná adresa :
Fakturačná adresa :
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Tel. č. :
E-mail :
(ďalej len „objednávateľ“)

OBEC DVOREC
Dvorec č. 69, 956 55
Ing. Eva Srncová – starostka obce
Dvorec č. 69, 956 55
Dvorec č. 69, 956 55
Dvorec č. 69, 956 55
00310387
2021053375
VÚB Bánovce nad Bebravou
8827192/0200
038/7602368
obecdvorec@stonline.sk

Čl. II.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je dohoda o pravidelnom odbere plastového odpadu.
Kat. číslo:
070213 (odpadový plast), 150102 (obaly z plastov), 160119 (plasty),
170203 (plasty), 200139 (plasty)
PET fľaše, fľaše od čistiacich prostriedkov a kozmetických prípravkov, kelímky, fólie,
sáčky, veľkoobjemové plasty, plastový nábytok, autoplasty, elektroplasty, prepravky
a pod.

Čl. III.
Dohody zmluvných strán
Dodávateľ dodá odpad odberateľovi na zhodnocovanie za týchto podmienok:
odvoz odpadu zabezpečí odberateľ na vlastné náklady
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dodávateľ ku každej dodávke vystaví dodací list s udaním hmotnosti odpadu
dodávateľ sa zaväzuje, že predmetný odpad nebude obsahovať žiadne kovové časti,
ani časti spadajúce do oblasti nebezpečných odpadov
odpad sa bude dodávať vo forme: voľne uložený a vo vreciach, vrecia budú
zabezpečené pre dodávateľa bezplatne
-

Čl. IV.
Cena plnenia a spôsob platby predmetu zmluvy
4.1.
Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ dodá výrobky z recyklovaného materiálu
dodávateľovi po vzájomnej dohode.
4.2.
Dodávateľ sa zväzuje prezentovať odberateľa na webovom sídle obce.

Čl. V.
Doba platnosti zmluvy a možnosti odstúpenia od zmluvy
5.1
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od dátumu podpisu zmluvy.
5.2
Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť pri akomkoľvek hrubom porušení ktoréhokoľvek
porušenia ustanovenia tejto zmluvy.
5.3
Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu s výpovednou
lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni
doručenia písomnej výpovede druhej strane.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
6.1
Zmluva o odbere odpadu bola vyhotovená v dvoch exemplároch a každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom exemplári.
6.2
Všetky prípadné dodatky k zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme za súhlasu
a podpisu oboch zmluvných strán.
6.3
Prípadné sporné body, práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto
zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom SR a ostatnými súvisiacimi predpismi.
6.4
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a nemajú
námietky proti jej forme a obsahu. Vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
V Slovenskej Novej Vsi, dňa

.......................................................
vykonávateľ - odberateľ

.....................................................
objednávateľ - dodávateľ
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