
Zmluva 

o odvoze a zneškodňovaní tuhého komunálneho odpadu 

 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

 

Poskytovateľ: Obec  Lesné 

   IČO:  00325431 

   Číslo účtu 4201093002/5600    Prima banka Slovensko a.s. 

   Telefón: 056/6498233 

   Zastúpený: Peter Bobík 

 

 

Objednávateľ: LESY SERVIS s.r.o. 

   Adresa: Duklianska 7, 071 01 Michalovce 

   IČO:  xxxxxxxxxxxxxx 

   Konateľ spoločnosti:  Ing. Jaroslav Jevčák 

       

  

 

 

II. Predmet zmluvy 

 

 

1. Predmetom zmluvy je odvoz tuhého komunálneho odpadu z typizovaných zberných 

nádob  na skládku odpadu, zmluvne dohodnutou medzi objednávateľom 

a poskytovateľom. 

2. Zberné nádoby v objeme 120 (240) litrov /ďalej len nádoby/ si zabezpečuje 

objednávateľ. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí dohodnutú cenu poskytovateľovi za služby 

poskytované podľa bodu č.1. 

 

 

III. Povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ služieb zhromažďuje a skladuje TKO v nádobách na určených miestach. 

2. Objednávateľ zodpovedá za čistotu v okolí zberných nádob, za odkladanie odpadu 

mimo nádob, za ich preplňovanie alebo neuzatváranie. 

3. Nádoby na území obce je objednávateľ povinný umiestniť na stanovištiach schválených 

poskytovateľom, situovaných podľa estetických a protipožiarnych zásad  

 

 

IV. Povinnosti poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ služieb je povinný vykonať odvoz TKO a domového odpadu 

zhromažďovaného v nádobách podľa dohodnutého harmonogramu uvedeného v tejto 

zmluve. 

 



 

V. Cena služieb 

 

1. Cena  za odvoz komunálneho odpadu na skládku je určená OZ Lesné podľa VZN obce. 

2. Interval odvozu TKO a domového odpadu je 2x za mesiac. 

 

 

VI. Fakturácia 

 

1. Fakturácia poskytovaných služieb bude vykonaná 1x ročne rozhodnutím. 

 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných 

strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce a súvisiace, obchodným zákonníkom. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a možno ju vypovedať písomnou formou 

v dvojmesačnej výpovednej lehote 

3. Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ má záväzok voči 

poskytovateľovi po lehote splatnosti. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

 

 

 

V Lesnom 7.2.2014 

 

 

 

 

 

Za poskytovateľa:       Za objednávateľa: 

  

   Peter Bobík                  Ing. Jaroslav Jevčák 

  starosta obce        konateľ spoločnosti 


