Zmluva o odbere odpadu
uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb
a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. ZMLUVNÉ STRANY
Odberateľ:
Názov :
Sídlo :

Freibus SLOVAKIA, s.r.o.
Námestie Ľ. Štúra 2357, 95501 Topoľčany

Zastúpený :
IČ O :

Juraj Freivald
47530871

a

Dodávateľ:
Názov:
Sídlo :
Zastúpený :
IČ O :
D IČ :

Obec Prašice
l.m ája 142/142, 956 22 Prašice
Erika Nemešová, starostka obce
00310964
2021315538

2. Predmet zmluvy
2.1 Odberateľ sa zaväzuje vykonávať pre Dodávateľa :
t

Odber odpadu, na prevádzke z dočasného miesta uloženia odpadu obce Prašice. Cena za
odvezený odpad sa určí individuálne pre každý aktuálny prípad.
Druhy zbieraných odpadov : 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04
2.2 Odberateľ vystaví faktúru za uvedený odpad na základe vážneho lístka so splatnosťou 30 dní.

3. Termín platenia
3.1 Odber odpadu uvedeného v odst. 2.1. bude odberateľ realizovať počnúc dňom podpisu po dobu
platnosti tejto zmluvy.

4.Trvanie zmluvy, vypovedanie
a odstúpenie
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Obidve strany ju môžu vypovedať písomnou výpoveďou s
mesačnou výpovednou lehotou. Lehota sa počíta od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede.

5.Záverečné ustanovenia
5.1 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len písomnými dodatkami zmluvy,
podpísanými oboma zmluvnými stranami. Za odberateľa aj dodávateľa je oprávnený podpisovať len
zodpovedný pracovník podľa čl. 1 tejto zmluvy. Dodatky k zmluve sa postupne číslujú.
5.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
5.3 Ak dôjde k zániku subjektov zmluvných strán tejto zmluvy, prechádzajú všetky práva a povinnosti,
ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, na ich právnych zástupcov.
5.4 Zmluva vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden. Zmluva
je platná dňom podpísania obomi zmluvnými stranami a nahrádza všetky predchádzajúce dohody,
písomné či ústne.
5.5 Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola spísaná na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni
alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že šiju riadne prečítali, súhlasia s ňou a na znak
záväznosti a súhlasu ju podpisujú.
5.6 Prípadnou neplatnosťou časti zmluvy nie je dotknutá platnosť ostatných častí zmluvy.

V Topoľčanoch ,dňa 01.12.2021

V Pramiciach, dňa 01.12.2021

/I

IČ DPH; s
Za odberateľa :
Juraj Freivald

/

Erika Nemešová, starostka

