SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Smluvní strany :
Objednatel :

Jméno a příjmení: …..……………………………..
Bydliště: ………………………….…………………..
Datum narození: …………………………………….

Zhotovitel:

Obec Majdalena
se sídlem: Majdalena 78, 378 03 Majdalena
IČO: 00247065
DIČ: CZ00247065
Zastoupená starostou Davidem Sekáčem

I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje objednateli zajišťovat prostřednictvím oprávněné
osoby sběr, přepravu a odstranění směsného komunálního odpadu (dále jen služba)
v termínech, zveřejněných způsobem v místě obvyklým a v rozsahu a za podmínek
uvedených v obecně závazné vyhlášce č. 2/2019 (dále jen OZV).
2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dodržovat podmínky stanovené pro sběr,
přepravu a odstranění směsného komunálního odpadu stanovené OZV.
3. Zhotovitel je na základě této smlouvy povinen zajistit objednateli možnost využití
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů realizovaného na území obce Majdalena. Objednatel je oprávněn tento systém
využívat a je povinen dodržovat platnou odpadovou legislativu a ustanovení OZV.
II. Cena za službu, platební podmínky
1. Cena služby je stanovena usnesením ZO Majdalena č. 15/13/18.11.2019 a činí
za nádobu 110 l …............ 90,- Kč
za nádobu 240 l ................ 180,- Kč
2. Platba za poskytovanou službu je prováděna formou zakoupení kuponu, kterým je v den
svozu označena svozová nádoba.
3. Kupony k označení svozových nádob je možné zakoupit v kanceláři obecního úřadu v
Majdaleně v hodinách pro veřejnost.

III. Platnost smlouvy, závěrečná ustanovení
1. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
2. Služby dle této smlouvy jsou objednateli poskytovány od ……………………
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu, je vyhotovena ve 2 stejnopisech
s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že odpovídá jejich pravé a
svobodné vůli, že k ní přistupují svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho k ní připojují své vlastnoruční podpisy.

V Majdaleně dne ……………….…….

……………………………………………..
objednatel

……………………………………………..
zhotovitel
David Sekáč, starosta

