Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011
uzatrorenáv zmysle $ 269 a nasl. zžkonač,.
5I31I99Izb. v ďalšomzneni
čl.I.
Zmluvnéstrany
objednávatelo:

obecJakubany,065|2Jakubany
Splnomocnenýzástupca:
PhDr. Jozef Dufala - starostaobce
osoba oprávnená konat'vo veciachzmlury:
PhDr. Jozef Dufala _ starostaobce č.t.0907950316
e-.mail:j akubany@jakubany.sk
ICO: 00329924
DIČ: 2020698559
a

Zhotovitel':

Obchodné meno: EKOS, spol. s. r.o. Stará Lubovňa
Sídlo: Popradská 24,064 01 Stará Lubovňa
obchodný register: okresný súdPrešov, v|ožkačíslo:3487/P
Štatutárny zástupca: Ing. ŠtefanMikuš _ konateť_ výkonný riaditeť
Splnomocnený zástupca: Ing. Ivan Gbur _ vedúcistrediska
e.mail: ekos1ú'stonline'sk

Ičo':otosaE--

rčopH: sK2O2OO032g3 tČo:zercs+ls
DIč:.2020003293

Bankové spojenie: oTP Banka Slovensko' a.s.,pobočkaStará
Lubovňa
Císlo účtuz 251711815200
FAX:05214261113

po vyhlásení, že sú spósobilí na právne úkony aže tento právny úkon robia slobodne,
zronxniteÍne, určito, větžnea v predpísanejforme, pričom ich zmluvná voťnosťnie je ničím
obmedzená uzatv ár aiu titto:

zmluvu o prevádzkovaní obecných kompostovísk
čl.II.
Predmet zmluw
1. V zmysle riímcovejdohody č.1/08 na dodanie sluŽby ,'Prevádzkovateťsystémuobecných
kompostovísk..bod 2, ods. I saluzatvžtrazmluvao prevádzkovaní obecných kompostovísk.
2.MínimaIny rozsah ročnejprodukcie bioodpadov spracovanýchprevádzkovateťom v roku
20II je 13 t na jedno kompostovisko.

čl.III.
Cena a platovépodmienky
1 . Cenaza vykonanie činnostipodlia čl.II. tejto zmluvy sa riadi cenníkom sluŽieb podťa
prílohyč.2 rámcovej dohody č.1/08.
2. objednávateť sa zavázuje uhradiť vystavenúfaktúruprevádzkovateťav minimálnom
rozsahu uvedenom v čl.II ods. 2 tejto zmluvy.
3 . Naviac práce budú objednávateťovi fakturované na zék|adezáanarru o prevádzke
me chatizačných pro striedkov.
4 . ostatnéplatobnépodmienky sa riadia rámcovou dohodou č.1/08,čl.V.
5 . obci, ktorá sa zapojila do projektu LRZMO bude v r. 2011 poskytnutá zÍava 5 Yo
zceny služiebbez DPH.
6 . objednávateťsazavázuje zverejniťzmluvu v zmysle zákonaNRSR č.54612010Zb.z,
Y znení n*skoršíchpredpisov do 30 dní od jej uzawetia.
7 . objednávateÍ sa zavázuje doručiťdodávateťovi potvrdenie o zverejnení dokumentu
v zmysle zákona do siedmych dní od zverejnennia.

čl.Iv.

Záverečnéustanovenia
1. Táto nájomná zmluva sauzatvárana dobu určitúdo 3l.|2.20ll.
2. Platnosťtejto zmluvy sa bude predlžovaťpísomnýmdodatkom nakaždý nasledujúci
kalendrírnyrok počasbudúcich6 rokov v zmysle č1.III. nájomnej zmluvy č.01/2008BIO.
3. Všetky ostatnénedotknutéustanovenia tejto zmluvy ma}úzávinnosť uvedenú
v póvodnomznení riímcovejdohody č.1/08.
V Jakubanoch. I 5.02.201I

objednávateť:
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