ZMLUVA O ČISTENÍ ŽUMPY A VÝVOZE ODPADOVÝCH VÔD ZO ŽUMPY

Zmluvné strany
Dodávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapísaná v:
Zastúpený:
Banka:
IBAN:

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach
Továrenská 2, 919 04 Smolenice
00208248
2020391384
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Dr.,
vložka 31/T
Ing. Vladimír Pinček
VÚB a.s., pobočka Trnava
SK98 0200 0000 0000 0461 1212

Odberateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Banka:
IBAN:

Obec Lošonec
919 04 Lošonec 62
00682292
2021147733
Mgr. Jurajom Rábarom, starostom obce
VÚB a.s., pobočka Smolenice
SK59 0200 0000 0000 2372 4212

uzatvárajú túto zmluvu o čistení žumpy a vývoze odpadových vôd zo žumpy.
Článok I.
Predmet zmluvy
Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať na základe tejto zmluvy čistenie žumpy a vývoz
odpadových vôd zo žúmp v obci Lošonec, ktoré sa nachádzajú:
1. pri bytovom dome na adrese Lošonec 243,
2. pri obecnom úrade na adrese Lošonec 62,
3. pri kultúrnom dome na adrese Lošonec 179,
4. pri budove materskej školy na adrese Lošonec 173.
Článok II.
Doba trvania zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.03.2018 do 31.12.2018.
Zmluvu možno rozviazať písomnou dohodou obidvoch strán k určitému dňu alebo
výpoveďou jednej zo strán.
Výpoveď musí byť daná písomne a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná
lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým kalendárnym dňom nasledujúceho mesiaca po
jej doručení.
Článok III.
Cena za vykonanú službu
Čistenie žumpy a vývoz odpadových vôd bude vykonávané nákladným vozidlom s cisternou
s objemom 8 m³. Cena za jeden vývoz uvedeným vozidlom je 48,00 Eur s DPH. Cena bola
stanovená dohodou zmluvných strán.

Článok IV.
Spôsob úhrady
Dodávateľ vystaví faktúru za vykonanú službu na základe Záznamu o prevádzke vozidla
nákladnej dopravy potvrdeného odberateľom a bezodkladne ju doručí odberateľovi. Splatnosť
faktúry je 14 dní.
Článok V.
Dohodnuté zmluvné podmienky
Dodávateľ bude zabezpečovať plnenie predmetu zmluvy nasledovne:
1. pri bytovom dome na adrese Lošonec 243 - pravidelne jedenkrát v každom mesiaci
v posledný pracovný deň mesiaca a ďalšie plnenie na základe telefonickej objednávky,
2. pri obecnom úrade na adrese Lošonec 62 – na základe telefonickej objednávky,
3. pri kultúrnom dome na adrese Lošonec 179 – na základe telefonickej objednávky,
4. pri budove materskej školy – na základe telefonickej objednávky.
Objednávku je oprávnený urobiť starosta obce alebo zamestnanec Obecného úradu v Lošonci.
Odberateľ potvrdí vykonanie služby na tlačive Záznam o prevádzke vozidla nákladnej
dopravy.
Dodávateľ zodpovedá za to, že pri zabezpečovaní plnenia predmetu zmluvy nedôjde
k znečisteniu okolia budov, komunikácií a pod. Zároveň zodpovedá za to, že obsah žumpy
bude vypustený len na mieste, ktoré je na tento účel určené. Dodávateľ zodpovedá za
dodržiavanie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
Ak nebude môcť dodávateľ riadne plniť záväzky z tejto zmluvy pre závažné prekážky na jeho
strane, je povinný o tejto skutočnosti neodkladne informovať odberateľa.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Zmluvou neupravené vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu
s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana dostane jedno
vyhotovenie.
Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle obce Lošonec.

V Smoleniciach dňa 26.02.2018

V Lošonci dňa 26.02.2018

v.r.
.............................................................
za dodávateľa
Ing. Vladimír Pinček

v.r.
...........................................................
za odberateľa
Mgr. Juraj Rábara, starosta obce
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