Zmluva č.01/2018 o odbere kuchynského odpadu

I.

Zmluvné strany

1. Dodávateľ odpadu: Obec Vlčany
Sídlo:
925 84 Vlčany č. 944
Zastúpená:
Ing. Iván Gyula starosta obce Vlčany
IČO:
00306 312
2. Odberateľ odpadu: František Félix – RAMA
Sídlo:
925 84 Vlčany č.1598
IČO:
300 22 380
Zapísaný:
ŢR č. 405-5228 v OÚ Šali
Uzatvárajú podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení túto zmluvu
o odbere a odvoze kuchynského odpadu pre koţušinové zvieratá
II.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok odberateľa odoberať a odváţať kuchynský odpad, ktorý
dodávateľ produkuje vo svojom účelovom zariadení a je určený pre koţušinové zvieratá,
a to podľa podmienok ako je dohodnuté ďalej.
III.

Podmienky a spôsob odberu a odvozu

Dodávateľ pripraví kuchynský odpad na odvoz do vhodných nádob odberateľa, ktoré
odberateľ dodá vţdy v deň odberu v čistom stave k účelovému zariadeniu dodávateľa.
Odber sa uskutočňuje vţdy v dňoch, v ktorých sa kuchynský odpad vyprodukoval
a odberateľ je povinný zobrať všetky pripravené kuchynské odpady. V prípade, ţe odber
kuchynského odpadu nemôţe odberateľ prevziať, je povinný včas ústne alebo telefonicky
túto skutočnosť oznámiť.
V zmysle nariadenia vlády SR č. 279/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy
týkajúce sa ţivočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené pre ľudskú spotrebu sa
zakazuje v § 23 pouţívať kŕmny odpad na kŕmenie chovných zvierat okrem
koţušinových zvierat. Odberateľ sa zaväzuje, ţe bude odpad pouţívať na skrmovanie
koţušinových zvierat (mačky, psy), nie ošípané, hydina.
Kuchynský odpad z účelového zariadenia dodávateľa bude odberateľ odváţať vlastným
dopravným prostriedkom.

IV.

Cena

Dodávateľ poskytuje kuchynský odpad odberateľovi bezplatne, jeho odvoz vykonáva
odberateľ za odplatu a to za mesačný poplatok vo výške 20,- EUR + administratívny
poplatok 5,- EUR mesačne bez DPH. Odberateľ odpadu vystaví faktúru štvrťročne
vopred, dodávateľ sa zaväzuje túto faktúru uhradiť do 14 dní od vystavenia.
V.

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a vyhotovuje sa v dvoch rovnopisoch, pričom
kaţdá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.
Akékoľvek zmeny v jej obsahu je moţné uskutočniť len písomným dodatkom k tejto
zmluve, ktorý podpíšu zástupcovia zmluvných strán.
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené, ale z nej
vyplývajúce, sa riadia platnými právnymi predpismi.
Zmluvné strany vyhlasujú, ţe túto zmluvu prečítali , porozumeli jej a na dôkaz súhlasu
s jej obsahom ju podpisujú.

Vo Vlčanoch 02.01.2018

.............................
odberateľ odpadu

.............................
dodávateľ odpadu

