OBEC KOKOŠOVCE
Kokošovce 76, 082 52 Kokošovce
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zmluva o vývoze komunálneho odpadu číslo 1/2019
V zmysle zákona SNR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č.34/2017 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uzatvára táto zmluva.
Zmluvné strany:
Obec Kokošovce
Kokošovce 76
082 52 Kokošovce
IČO:
0037271
Zastúpená starostom: Mgr. Miroslav Skička
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Kavčak s.r.o.
Kokošovce 88
082 52 Kokošovce
IČO:
52301656
DIČ:
2120973008
Zastúpená konateľom: Rastislav Kovaľ
(ďalej len „poplatník“)
I.
Identifikácia rozsahu služieb
Miesto užívania nehnuteľnosti: Kokošovce 77, 082 52 Kokošovce
Množstvo a objem zberných nádob: 1 kus, 120 litrov
Počet vývozov (za rok): 26
II.
Cena za poskytované služby
1. Sadzba je stanovená podľa aktuálneho VZN Obce Kokošovce o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, to je podľa
skutočných nákladov obce na vývoz jednej zbernej nádoby (120 litrov) za predchádzajúci
rok.
2. Cena za poskytované služby zberu komunálneho odpadu je určená ako súčin
sadzba * počet nádob * počet vývozov za rok.
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Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť podľa dohodnutého rozsahu vývoz a likvidáciu
komunálneho odpadu, ktorého pôvodcom je poplatník.
2. Poplatník má povinnosť ohlásiť vznik povinnosti platiť obci poplatok za komunálny
odpad, ako aj všetky zmeny a ostatné informácie rozhodujúce o podmienkach poskytovania
služieb zberu podľa tejto zmluvy.
3. Poplatník má povinnosť zaplatiť výšku poplatku stanovenú v rozhodnutí.
4. Poplatok je splatný do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jeden obdrží poskytovateľ a jeden
poplatník.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu
zmluvu ju podpisujú a súhlasia s uverejnením údajov, ktoré sú obsahom tejto zmluvy.
4. Zmluva nadobúda právoplatnosť jej podpisom zmluvnými stranami.
5. Zmluva nadobúda účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle poskytovateľa.

V Kokošovciach, dňa 13.05.2019

Rastislav Kovaľ v.r.
konateľ Kavčak s.r.o.

V Kokošovciach, dňa 13.05.2019

Mgr. Miroslav Skička v.r.
starosta obce Kokošovce

