
Z M L U V A č. 53/2013 PO-PO 
o vykonávaní zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 

v roku 2013 

Zmluvné strany 

ZhotoviteF: Mesto Kolárovo 
so sídlom: Kolárovo, Kostolné námestie 1 
zastúpené: Árpádom Horváthom, primátorom mesta 
IČO: 306517 
bankové spojenie: SLSP, a.s., pobočka Kolárovo, 

číslo účtu: 26395098/0900 
a 

Objednávateľ: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 
so sídlom: Kolárovo, Partizánska 15-17 
zastúpené: PaeDr. László Kulichom, riaditeľom ZPS a D S 
IČO: 31824633 DIČ: 

CL I 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v roku 2013 
formou množstvového zberu. 

ČI. II. 
Rozsah poskytovanej služby 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy z dvoch zberných nádob s objemom 1100 lit. 
s intervalom odvozu 2-krát týždenne v období od 01.01.2013 do 31.12.2013 od firmy: 
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Partizánska 15-17, 946 03 Kolárovo. 
Objednávateľ sa zaväzuje za predmet plnenia zaplatiť cenu podľa čl. III tejto zmluvy 

ČI. III 
Cena predmetu diela 

Cena poplatku za komunálne odpady na rok 2013 je stanovená v zmysle VZN Mesta 
Kolárovo č. 16/2012 o poplatku nasledovne: 

Cena za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu za 1 liter: 0,0122 Eur 
Počet zberných nádob: 2 ks 
Interval zberu: 2x týždenne 
Výpočet: 104x0,0122x 1100x2 
Celková suma /zaokrúhlene/ za rok 2013: 2791,40 Eur 

Rozpis splátok: 1. splátka 1395,70 Eur do 31.03.2013 
2. splátka 1395,70 Eur do 31.07.2013 



Cl. IV 
Platobné podmienky 

Objednávateľ uhradí sumu za poskytnutú službu podľa rozpisu splátok uvedených v čl. III 
tejto zmluvy. 
Poplatky možno platiť prevodným príkazom alebo v hotovosti do pokladne MsÚ-Kolárovo, 
prízemie kancelária č. 4. 
Bankové spojenie: SLSP, a.s., pobočka Kolárovo, číslo účtu: 26395098/0900, KS: 0308, 

variabilný symbol: 3026300383 

C1.V 
Záverečné ustanovenia 

Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatných platných predpisov. 
Prípadné zmeny dojednaných podmienok sa budú riešiť dodatkom k tejto zmluve apo 
obojstrannom potvrdení sa stanú súčasťou tejto zmluvy. 

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

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť v deň nasledujúci po jej 
zverejnení na webovom sídle obce. 

Za zhotoviteľa: 
V Kolárove, dňa 13.02.2013 

Za objednávateľa: 
V Kolárove, dňa°í 


