
VS 2110007046

ČI. I.
Zmluvné strany

I

Poskytovateľ : 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 poskytovateľ

a
Odberateľ : Mestské kultúrne stredisko 

Námestie slobody 30 
986 01 Fiľakovo
zastúpené : PhDr. Istvánom Mázikom -  riaditeľom MsKS 
IČO : 00045543 
DIČ : 2021139318 
ďalej len odberateľ

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

ČI. II.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa na vykonávanie zberu komunálneho odpadu 
a drobného stavebného odpadu formou množstvového zberu pre objednávateľa z objektu 
„ Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove“. Objednávateľ sa zaVäzuje uhradiť cenu za 
poskytovanie predmetu zmluvy.

Z M L U V A  
č. 43/2012 

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

ČI. III.
Rozsah poskytovania predmetu zmluvy :

Poskytovateľ vykonáva predmet zmluvy z 1 ks zberných nádob s objemom 1.100 lit. 
s intervalom odvozu 1 krát týždenne. Zberné nádoby tvoria vlastníctvo objednávateľa.

ČI. IV.
Cena

Cena miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 201? je stanovená v zmysle 
ČI. VII. ods. 7 VZN mesta Fiľakovo č. 6/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady zo dňa 08.12.2011 a pre odberateľa činí na rok 2012 celkom 
486,20 EUR slovom štyristoosemdesiatšesť eur a dvadsať centov. Podávateľ nie je platcom 
DPH.



ČI. v.
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 2110007030 alebo 
v hotovosti do pokladne MsÚ.

ČI. VI.
Povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť a vykonávať zber komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu v dohodnutom čase a rozsahu.

ČI. VII.
Doba trvania zmluvného vzťahu

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

ČI. VIII.
Záverečné ustanovenia

- |  •;

1. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve sa musia vykonať vo forme písomných 
a očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Všetky právne otázky a vzťahy neriešené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiáme ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží dve vyhotovenia.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov 
zmluvných strán. ,

Vo Fiľakove dňa 08.01.2012

poskytovateľ objednávateľ


