Zmluva č.20/2011
o odvoze, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálneho odpadu
/harmonogram/ uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka.

Čl. 1 Zmluvné strany
Dodávateľ:

O L O – Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
zapísaný OR Okr. súdu Bratislava I. v odd. Sa vo vl. 482 / B
bankové spojenie :
číslo účtu :
IČO :
00681300
IČ DPH :
SK2020318256
DIČ :
2020318256
zastúpený :
JUDr. Valentín Mikuš – generálny riaditeľ
a

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava - Dúbravka
so sídlom :
Žatevná 2, 844 02 Bratislava 42
bankové spojenie :
číslo účtu
IČO :
603 406
IČ DPH :
DIČ :
2020919120
zapísaný :
zastúpený :
Ing. Ján Sandtner - starosta MČ

Čl. 2 Predmet zmluvy
2.1 Predmetom plnenia je prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov podľa harmonogramu
uvedeného v prílohe tejto zmluvy na nasledovný komunálny odpad:
- objemný komunálny odpad (katalógové číslo 20 03 07)
- drobný stavebný odpad (katalógové číslo 20 01 99)
2.2 Harmonogram na I. polrok 2011 tvorí prílohu zmluvy. Pre vypracovanie harmonogramu na II.
polrok 2011, odberateľ nahlási dodávateľovi počet požadovaných kontajnerov do 15.06.2011.
Tento harmonogram pristavenia VKK bude tvoriť prílohu zmluvy pre II. polrok 2011.
2.3 Objemný komunálny odpad je zložka komunálneho odpadu, ktorá svojim rozmerom a
hmotnosťou nezodpovedá zberným nádobám a kontajnerom používaným v systéme zberu. Inak
povedané, nezmestí sa do nádob na komunálny odpad (napr. nábytok, podlahoviny, dvere,
drevo...).
2.4 Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou - nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa podľa zákona nevyžaduje stavebné
povolenie ani ohlasovacia povinnosť (napr. tehly, obkladačky, sadrová hmota...)
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Čl. 3 Cena a platobné podmienky
3.1 Cena za služby podľa bodu 2.1 tejto zmluvy sa určí v zmysle cenníka, ktorý tvorí prílohu tejto
zmluvy (viď bod 5 cenníka bez fakturácie prenájmu VKK pre MČ a správcovské spoločnosti).
3.2 Dodávateľ vystaví faktúru jedenkrát mesačne za uskutočnené služby v zmysle čl. 2.1 tejto
zmluvy.
3.3 Odberateľ uhradí faktúru podľa bodu 3.2 tejto zmluvy v lehote 14 dní od jej vystavenia.
V prípade neuhradenia predchádzajúcej faktúry si dodávateľ vyhradzuje právo prerušiť
vykonávanie odvozu odpadu až do zaplatenia všetkých pohľadávok, prípadne službu ukončiť
a zberné nádoby odobrať.

Čl. 4 Povinnosti odberateľa
4.1 Odberateľ je povinný :
- určiť miesta pristavenia kontajnerov vyplnením prílohy
- zabezpečiť miesto s pevným podkladom pre veľkokapacitný kontajner
- sprístupniť veľkokapacitný kontajner na jeho dodanie a odvoz pre dodávateľa
- zabezpečiť uloženie odpadu len do veľkokapacitného kontajnera, nie mimo neho
4.2 V prípade objednania dočisťovania alebo ďalších veľkokapacitných kontajnerov (mimo
harmonogramu uvedeného v prílohe) platia pre odberateľa podmienky uvedené v cenníku
OLO a.s. pre MČ a správcovské spoločnosti.

Čl. 5 Povinnosti dodávateľa
5.1 Dodávateľ je povinný :
- pristaviť veľkokapacitné kontajnery na dohodnuté miesto v dohodnutom termíne
- vykonať odvoz veľkokapacitného kontajnera tretí pracovný deň odo dňa jeho pristavenia
v zmysle rozpisu uvedeného v prílohe
- zabezpečiť likvidáciu tohto odpadu, prípadne jeho zhodnotenie
5.2 Dodávateľ nezodpovedá za odpad uložený mimo veľkokapacitného kontajnera.
5.3 Kontaktná osoba dodávateľ: p. Topor, 0918 110 350, p. Sedlák, 0918 110 360

Čl. 6 Záverečné ustanovenia
6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2011.
6.2 Zmeny tejto zmluvy môžu vykonať obidve zmluvné strany len po vzájomnej dohode písomnou
formou.
6.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch po jednom pre každú zmluvnú stranu.
6.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení
neskorších predpisov.
V Bratislave dňa .............................

_________________________
JUDr. Valentín Mikuš v.r.
generálny riaditeľ OLO a.s.

___________________________
Ing. Ján Sandtner v.r.
starosta MČ Bratislava - Dúbravka
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