ZMLUVA č. 1/2018/odpady
o vykonaní zberu a zabezpečení odvozu komunálneho odpadu
uzavretá podľa zák 223/2001 Z.z. v platnom znení a VZN obce Nižná Boca č. 2/2016
o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Organizácia zabezpečujúca zber:
Obec Nižná Boca, 032 34 Nižná Boca 3
zastúpená – Mgr. Silviou Skusilovu, starostkou
IĆO:
00315648
DIĆ:
2020581596
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Liptovský Hrádok
č. účtu:
1703574005/5600
IBAN:
SK07 5600 0000 0017 0357 4005

Pôvodca odpadu – poplatník:
Petra Zlejšia, Dovalovo 233, 033 01Liptovský Hrádok
prevádzka
„Penzión Bocorka“, 032 34 Nižná Boca súp.č. 12
IČO:
51425734
DIČ:
1071219589
článok I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu od zariadenia – Penzión „Bocorka“ Nižná Boca súp.č. 12, ktorý zabezpečuje obec
Nižná Boca na základe zmluvy s prepravcom odpadu Mestom Liptovský Hrádok.
článok II.
Povinnosti zmluvných strán
1.Pôvodca odpadu:
Je povinný
a/ /ukladať odpad do nádob, vriec a kontajnerov ktoré zodpovedajú zavedenému systému
zberu komunálnych a drobných stavebných odpadov podľa VZN č. 2/2016 O nakladaní
s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi a VZN č.
2/2017 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
b/ nádoby alebo vrecia umiestniť, tak aby
zabezpečené pred zvieratami.

neznečisťovali

verejné priestranstvá a boli

c/ v deň odvozu, ktorý je určený na základe harmonogramu odvozov medzi obcou Nižná
Boca a Mestom Liptovský Hrádok pripraviť zberné nádoby alebo vrecia na odvoz k ceste.
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d/ po vykonaní odvozu nádoby odpratať a v prípade znečistenia verejného priestoru tento
priestor vyčistiť.
e/ zapojiť sa do separácie odpadu v obci - plasty, sklo, papier, železný šrot ukladať na miesta,
ktorá sú určená obcou. V prípade produkcie nebezpečných odpadov túto skutočnosť prejednať
s obcou, ktorá určí spôsob uloženia a ďalšie nakladanie s takýmito odpadmi
f/ dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2016 O nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2016.
2/ Obec Nižná Boca je povinná:
a/ zabezpečiť nádoby, vrecia alebo kontajnery na komunálny odpad, alebo jeho
vyseparované zložky
b/ zabezpečiť dodržiavanie termínov stanovených harmonogramom a v prípade, že by došlo
k nedodržaniu termínu informovať o tejto skutočnosti neodkladne pôvodcu odpadu
článok III.
Platnosť zmluvy
1./ Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2018. Zmluvu možno ukončiť písomnou
formou po vzájomnej dohode obidvoch strán.
článok IV.
Platobné podmienky
1./ Platobné podmienky sú stanovené všeobecne záväzným nariadením obce Nižná Boca č.
2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku zo komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a sú stanovené s ohľadom na zavedený množstvový zber komunálnych odpadov.
2./ Poplatok je 0,0320 € za l liter komunálneho odpadu t.j.
3,52 Eur za 110 l odpadovú nádobu.
Za poplatok ručí obci vlastník nehnuteľnosti alebo jej správca a prenajímateľ. Poplatok platí
v záhlaví zmluvy uvedený subjekt, ktorý nehnuteľnosť užíva na účely podnikania.
3./ Obec pre výber poplatku vydá rozhodnutie za každý polrok na základe evidencie vedenej
pri vývozoch. Poplatok sa stanoví ako súčin sadzby poplatku za 1 popolnicu a počtu
vyvezených popolníc (vriec).
článok V.
Záverečné ustanovenia
1./ Náležitosti neupravené touto zmluvou sa budú posudzovať podľa ustanovení Zák.
223/2001 v platnom znení o odpadoch, VZN obce Nižná Boca č. 2/2016 O nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi a VZN
obce Nižná Boca č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
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2./ Zmluva je platná dňom podpisu účastníkov a účinná dňom zverejnenia na webbovej
stránke obce Nižná Boca.
3./ Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá strana dostane jeden exemplár.

V Nižnej Boci 18.04.2018

Signed
..............................................................
Mgr. Silvia Skusilová
starostka

signed
...............................................................
poplatník
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