ZMLUVA O ULOŽENÍ STAVEBNÉHO ODPADU Č. 06/02/20 19
Uzatvorená podl‘a *409 a nas!. Obchodného zákonníka

či.‘
Zmluvné strany
Prevádzkovatel‘ zberného miesta :
ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Pohanky 23, 841 01 Bratislava
ICO:
35825286
IČ DPH:
SK2020260792
Zastúpená:
Ing. Rostislav Fojtů konatel‘ a 1~ng. Vladimír Polák konatel‘
(d‘alej Alas)
-

-

Póvodca:
Obec Lozorno
Sídlo:
Hlavná 1, 900 55 Lozorno
ICO:
00304 905
Zastúpený:
Mgr.Ľuboš Tvrdoň starosta obce
(d‘alej obec)
—

či. II
Predmet ziniuvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že touto zmluvou bude upravený zmluvný vzt‘ah, ktorý bude
v budúcnosti medzi nimi vznikať pri ukladaní stavebného odpadu ( „d‘alej len odpad“)
2. Prevádzkovatel‘ sa zaväzuje v súlade s touto zmluvou uložit‘ odpad původcovi a póvodca sa
zaväzuje za jeho uloženie zaplatiť. Prevádzkovatel‘ sa zaväzuje uložit‘ původcovi odpad v celkovom
množstve 500 ton vo výrobni vysoká pri Morave podl‘a nižšie uvedených kategórií:
Kat. číslo
17 01 01
17 01 03
17 01 07
17 05 04
17 05 06
17 08 02

Druh odpadu
betón
obkladačky, dlaždice a keramika
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky
zemina a kamenivo
výkopová zemina
stavebné materiály na báze sadry

či.“
Doba platnosti zmluvy
1. Cena predmetu plnenia podl‘a kategórie Cl.II, bodu

čl.‘V.
Termín pinenia
1. Termín plnenia predmetu zmluvy: 1.3. 2019 28.2. 2020
2. Prevádzkovatel‘ sa zaväzuje ukiadat‘ původcovi tovar podl‘a objednávok vychádzajúcich
z dohodnutého časového harmonogramu, ktorý bude týždenne, prípadne častejšie původcom
upresňovaný.
—

čl.v.
Miesto pinenia, povinnosti predávajúceho a kupujúceho
1. Prevádzkovatel‘ sa zaväzuje uložif odpad vo výrobni Vysoká pri Morave.
2. Prijímanie objednávok a koordináciu za prevádzkovatel‘a zabezpečuje obchodné oddelenie:
p.Kopanišin 0908 540 445, rn.kopanisin@alas.sk
3. Kontaktné osoby za póvodcu Bc. Voltnerová, voltnerova@lozorno.sk
4. Prevádzkovatel‘ sa zaväzuje pri prevzatí odpadu póvodcovi odovzdať dodací list, obsahujúci
náležitosti podl‘a platnej legislativy.
5. Póvodca sa zaväzuje potvrdiť dodanie odpadu svojim podpisom a pečiatkou na dodacom liste.
6. Prípadnú reklamáciuje nutné uplatňovať písomne v sídle prevádzkovatel‘a a musí obsahovať tieto
náležitosti predmet reklamácie, reklamované množstvo, špecifikácia závad, číslo faktúry alebo
dodacieho listu.
7. Prevádzkovatel‘ má právo odmietnuf prevzatie a uloženie odpadu, ak obsahuje škodliviny, jedy,
toxické látky, jedovaté chemikálie, azbest, asfalt a odpady z umelých hmót (igelity, plasty, obaly
z potravín a nápojov), odpady z gumy a PVC, pneumatiky, železný šrot, textílie handry,
akýkol‘vek iný odpad kategórie „N“ a komunálny odpad.
.

‚

Čl.VI.
Cena predmetu pinenia a platenie
1. Cena predmetu plnenia podl‘a kategórie Čl. II., bodu 2. ‚je nasledovná:
uloženie stavebného odpadu

9,50 EUR / t

2. Cena uvedená v tejto zmluveje bez DPH. Sadzba DPH bude fakturovaná podl‘a platnej legislatívy
v čase uloženia odpadu.
3. Pri doprave prevádzkovatel‘a budú ceny upresňované objednávkami po dohode zmluvných strán.
Póvodca Po telefonickej dohode zašle eniailom objednávku na dopravu.
4. Po dodaní predmetu plneniaje prevádzkovatel‘ oprávnený vystaviť póvodcovi faktúru daňový
doklad, ktorú sa zaväzuje póvodca zaplatiť do 30 dní odjej vystavenia a to na účet
prevádzkovatel‘a. Záväzok póvodcu zaplatit‘je splnený dňom pripísania dlžnej sumy na účet
prevádzkovatel‘a.
—

č‘.vII.
Zmluvné úroky a pokuty z omeškania
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný úrok z omeškania bude stanovený vo výške podl‘a
obchodného zákomiíka.

č‘.vIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Vzt‘ahy neupravené touto zmluvou sa nadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.
2. Túto zmluvu ajej nedelitel‘né prílohy možno meniť len písomným dodatkom podpísaným oboma
zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dva.
4. Zmluvné strany sa dohodli na torn, že prípadné spory ktoré vzniknú z tejto zmluvy, alebo
v súvislosti s touto zmluvou budú prednostne nešit‘ mediáciou podl‘a Zák. č. 420/2004 Z.z. za účasti
zvoleného mediátora, ktorého náklady sa zaväzujú uhradit‘ rovnou mierou.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli neuzatvoriliju za zvlášť nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu sjej obsahomju slobodne a vážne podpisujú prostredníctvom svojich
na to oprávnených zástupcov.
6. Zmluvaje platná dňom podpisu a účinná deň Po dni zverejnenia.
‚

V Bratislave ~

Za prevádzkovatel‘a:

In~.Rostis1~; Fojt

Za póvodcu:

ALAS SLOVAKIA, s.r.o
PoHanky 23
84101
35 825 286. iČ DPH: Bratislava
51<2020260792
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Mgr.Ľuboš Tvrdoň

Ing.Vladimír Polák
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