
VEPOS spol. s r.o. Štúrova 516/1, 952 01 Vráble

Zmluva o nakladaní s odpadmi

Dodávateľ: VEPOS, s.r.o., Štúrova ul. 516/1, 952 01 Vráble
zastúpený Ing. Jurajom Sojkom - konatel‘om spol.
bankové spojenie: PRIMA BANKA, pobočka Vráble
IBAN: SKS9 5600 0000 002 7 9001
IČO: 36519821 DIČ: 2020
Kontaktní osoba: Mgr. Sla 75

Odberater: Obecný úrad Beladice, Gaštanová 167, 951 75 Beladice
zastúpený — PhDr. Žáčikom Máriom - starostom obce
IČO: 00307769 DIC: 2021037843
Kontaktní osoba: PhDr. Máňo Žáčik 0905 514 083

Článok I.

Predmet zinluvy

Predmetom zmluvy sú nižšie uvedené služby, ktoré dodávateľ poskytuje odberatet‘ovi:

Odvoz a zlikvidovanie stavebného odpadu. Odpad je zatriedený podľa katalógu odpadov
Z.z.79/201 6 vyhláška č. 365/2015.

kat. číslo odpadu názov odpadu spósob nakladania s odpadom

17 01 01 betón RS
17 01 07 zmesi betánu tehál škridiel Dl

obkladového materiálu a
keramiky mé ako uvedené v 17
01 06

20 03 08 drobný stavebný odpad Dl

Článok II.
Cena odvozu odpadu

Ceny za pinenie predmetu zmluvy sú stanovené dohodou podľa *3 odst. I zák.č. 18 1996 Zz. o
cenách a sú uvedené v cenníku služieb, ktorý je súčasťou tejto zmluvy. Cenu plnenia je možné
v období trvania zmluvného vzt‘ahu upravovať každoročne a to vždy do 31.12.
predchádzajúceho roka na rok nasledujúci. Pokiaľ sa navrhnutá cena dodávateľom v tomto
termíne nedohodne, zmluvný vzt‘ah končí 31.12 toho roku.



Článok III.
Fakturácia

Dodávateľ bude fakturovat‘ cenu podľa článku II. Vždy Po uplynutí mesiaca. Odberateľ je
povinný fakmráciu uhradiť do 14 dní po jej obdržaní. V prípade nedodržania termínu splatnosti
sa odberateľ zaväzuje zaplatiť 0,5 0~ Zo zrnluvnej ceny za každý deň omeškania. V pripade
omeškania trvajúceho dlhšie než 14 dní je dodávateľ oprávnený okamžite ukončiť predmet
plnenia tejto zmluvy. Odberateľ výslovne súhlasí a v prípade vymáhania tejto pokuty sa
zaväzuje, že nebude namietať jej neprimeranosť v zmysle Obchodného zákonníka.

Článok IV.
Ostatné ustanovenia

Dodávateľ si vyhradzuje právo okamžite zrušiť predmetnú zmluvu ako náhle zistí, že v odpade
sa nachádzajú mé odpady ako sú deklarované v zmluve (nebezpečný odpad).
Taktiež nevyvezie nádobu pokiaľ sa tam bude nachádzať iný odpad ako uvedený v zmluve

Článok V.
Spósob ukončenia zmluvného vzťahu

1. Výpovedná lehota je 2-mesačná a začína plynůť prvým dňom mesiaca po jej doručení druhej
zmluvnej strane. Túto výpoveď můžu uplatniť obe zmluvné strany.
2. Tento zmluvný vzt‘ah možno ukončiť nasledovným spůsobom:
a) okamžitým zrušením z důvodov uvedených v článku III. a IV.
b) výpoveďou doručenou druhej zmluvnej sWane, potom zmluvný vzt‘ah končí uplynutím

výpovednej lehoty.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

a) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží odberatel‘ a jeden
dodávateľ.
b) Zmeny tejto zmluvy můžu vykonať obidve zmluvné strany ten Po vzájomnej dohode a to
písomnou formou.
c) Zmluva je vyhotovená na dobu neurčitú a možno ju vypovedať ten písomnou formou v

lehote podľa článku V.
d) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného potvrdenia a účinnosť od 1.11.2021.

Vráble, dňa 18.10.2021 Beladie-, ‘

‚~c BIEL

za dodávat

Ing. Juraj Sojk *

konateľ spoločnosti *

18.10.20

PhDr. Mário Žáčik
starosta obce


