
VS 2110007014

Z M L U V A  
č. 24/2012 

o vykonávaní zberu 
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2012

Dodávateľ Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo* IČO 00316075 
v zastúpení JUDr. Jaromírom Kaličiakom — primátorom mesta 
Bank. spoj.: OTP Banka Slovensko a.s., pob. Biskupická 4, Fiľakovo 
Číslo účtu: 8174961/5200 
ďalej len dodávateľ

Odberateľ : Materská škola - Óvoda
986 01 Fiľakovo, Daxnerova 15
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, pobQČka Fiľakovo 
Číslo účtu: 8312834/5200 
ďalej len odberateľ

uzavreli túto zmluvu o vykonávaní zberu komunálneho odpadli a drobného stavebného 
odpadu v roku 2012.

CL I.
Predmet zmluvy

Dodávateľ vykonáva zber komunálneho odpadu v roku 2012 fon^qu množstvového zberu 
pre odberateľa za prevádzku „ Materská škola -  Óvoda, Fiľakovo, Daxnerova 15

Cl. II.
Rozsah poskytovanej služby

Dodávateľ vykonáva predmet zmluvy z jednej zbernej ná,dot>y s objemom 1.100 lit. 
s intervalom odvozu 1 krát týždenne.

Cl. III.
Cena

Cena miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2012 je stanovená v zmysle 
ČI. VII. ods. 7 VZN mesta Fiľakovo č. 6/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
adrobné stavebné odpady zo dňa 08.12.2011 apre odberateľa č^ní na rok 2012 celkom 
486,20 EUR slovom štyristoosemdesiatšesť eur a dvadsať centov. Dpdávateľ nie je platcom 
DPH.

a



ČLIV. 
Platobné podmienky

Odberateľ na základe tejto zmluvy uhradí miestny poplatok na účet dodávateľa v dvoch 
splátkach a to do termínu 30. apríla 2012 vo výške 243,10 EUR’ a do termínu 31. augusta 
2012 vo výške 243,10 EUR prevodným príkazom na účet dodávateľa VS 2110007014 alebo 
v hotovosti do pokladne MsÚ.

ČI. V.
Povinnosti dodávateľa

Dodávateľ je povinný zabezpečiť a vykonávať zber komunálneho odpadu v dohodnutom 
rozsahu.

ČI. VI.
Platnosť zmluvy

Zmluva je uzavretá na dobu určitú od termínu 01.01.2012 do 31.12.2012.

ČI. VII.
Záverečné ustanovenia

Sŕ Akékoľvek doplnky a zmeny zmluvy môžu byt’ riešené písomným dodatkom so súhlasom 
oboch zmluvných strán.

Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, sa v ostatnom riadia 
príslušnými právnymi predpismi, najmä Obchodným zákonníkom.

Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch po dva pre každú zo'zmluvných strán.

Vo Fiľakove dňa 08.02.2012

Mesto Fiľakovo MŠ Fiľäkovo, Daxnerova 15
dodávateľ Vecne a Číselne preskúmané-upravené objednávateľ

na sumu € _______________

Dátum

Podpis


