Zmluva o dielo
( podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)
Riešenie odpadov zo žúmp v rámci POH

Č I. I

Zmluvné strany
Žiadateľ:

Maroš Bukrotin
Okružná 47/2
935 34 Veľký Ďúr
IČO: 48 262 528
D IČ:1076718401
T. č.: 0907545267

Poskytovateľ: Obec Dolná Seč
Dolná Seč 22, 935 31 Dolná Seč
IČO: 00306894
DIČ:2021218628
V zastúpení: Eugen Čornák, starosta obce
Tel: 6330 241, e-mail: urad(a>dolnasec.sk

Zúčastnení partneri tejto zmluvy sa dohodli na nasledovných povinnostiach:
1. Povinnosti žiadateľa
1.0. Žiadateľ akceptuje vývozné dni prídomových splaškov (odpadu) vždy v utorok a piatok
Priebežného týždňa na území poskytovateľov. Vývoz mimo určené dni si dojednáva
objednávateľ priamo so žiadateľom.
1.1. Žiadateľ získané odpady vyslovene zlikviduje na území obce Dolná Seč v existujúcej ČOV
Podľa vopred dohodnutých pravidiel, kde za likvidáciu 1 m2
3 odpadu uhradí 0,66 €.
1.2. Žiadateľ uhradí stanovenú sadzbu za 1 m3 dovezeného odpadu a jeho vyčíslenie vždy
v dvojtýždňových intervaloch na obecný úrad v Dolnej Seči.
1.3. Žiadateľ zodpovedá za spôsobené škody na majetkoch, ktoré zapríčinil v rámci svojej
činnosti poškodenému. Táto zásada platí aj pri porušení zásad OBP a PO.
1.4. Pri výkone služby musia byť prítomné vždy 2 dospelé osoby.
1.5. Žiadateľ vždy vopred oznámi jednému z prevádzkovateľovi ČOV záujem o likvidáciu
odpadu.
1.6. Žiadateľ si za výkon služby inkasuje poplatok samostatne od jej objednávateľa.
1.7. Žiadateľ dbá počas svojej činnosti na to, aby vo vyvážanom odpade sa nenachádzali oleje
a iné nebezpečné látky, ktoré by mohli znehodnotiť funkciu ČOV.
2. Povinnosti poskytovateľa
2.0. Poskytovateľ sústredí objednávky na poskytované služby a tieto vždy oznámi žiadateľovi
predchádzajúci deň pred vývozným dňom faxom, resp. e-mailom. Mimo vývozných dní si
objednávateľ službu so žiadateľom dojednáva osobne.

2.1. Obec Dolná Seč poskytne žiadateľovi 1 ks kľúč od brány areálu ČOV pre účely plynulého
plnenia zmluvného vzťahu a kontakty na poverené osoby na prevádzku ČOV.
2.2. Dotknuté obce súhlasia s výkonom služby poskytovanej na svojom území žiadateľom.
3. Doplňujúce zásady
3.0. cena za 1 fúru vyvezeného odpadu t.j. 5 m3sa určuje na 20 €. Zmena dohodnutých cien
sa bude odvíjať od nárastu vstupov za energiu a iných s tým spojených nákladov (vodné,
stočné...)
3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, vypovedať ju môže ktorákoľvek strana 6 mesiacov
vopred. Písomná lehota sa počíta od nasledovného mesiaca, v ktorom výpoveď bola
zaprotokolovaná.
3.2. Zmluva bola uzatvorená korektne bez nátlaku a v dobrej viere zúčastnených strán.
3.3. Zmluva bola vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých každý účastník obdrží 2 ks originálu.

V Dolnej Seči, dňa 03.08.2015

j\

)

„ -

Maroš Bukrotin
žiadateľ

/ / ------------

Eugen Cornák
starosta obce Dolná Seč

