Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011
uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 zb. v ďalšom znení
ČI. L
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Hraničné, 065 21 Hraničné
Splnomocnený zástupca:
Mgr. Miroslav Pokrivčák - starosta obce
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy:
Mgr. Miroslav Pokrivčák - starosta obce č.t. 0918384201
e- mail: pokrivcak@hranicne.sk
IČO: 00329894
DIČ: 2020698526

Zhotovíte!':

Obchodné meno: EKOS, spol. s. r.o. Stará Ľubovňa
Sídlo: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
Obchodný register: Okresný súd Prešov, vložka číslo: 3487/P
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Mikuš - konateľ - výkonný riaditeľ
Splnomocnený zástupca: Ing. Ivan Gbur - vedúci strediska
e-maíl: ekosl@stonline.sk
IČO: 36168475
IČ DPH: SK 2020003293
IČO: 36168475
DIČ:. 2020003293
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Stará
Ľubovňa
Číslo účtu: 2517118/5200
FAX: 052/42 611 13

po vyhlásení, že sú spôsobilí na právne úkony a že tento právny úkon robia slobodne,
zrozumiteľne, určito, vážne a v predpísanej forme, pričom ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená uzatvárajú túto:
zmluvu o prevádzkovaní obecných kompostovísk
ČI. II.
Predmet zmluvy
1. V zmysle rámcovej dohody č. 1/08 na dodanie služby „Prevádzkovateľ systému obecných
kompostovísk" bod 2, ods. 1 sa uzatvára zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk.
2. Minimálny rozsah ročnej produkcie bioodpadov spracovaných prevádzkovateľom v roku
2011 je 13 t najedno kompostovisko.

ČI. III.
Cena a platové podmienky
1. Cena za vykonanie činnosti podľa čl. II. tejto zmluvy sa riadi cenníkom služieb podľa
prílohy č. 2 rámcovej dohody č. 1/08.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť vystavenú faktúru prevádzkovateľa v minimálnom
rozsahu uvedenom v či. 11 ods. 2 tejto zmluvy, podľa potreby objednávateľa.
3. Naviac práce budú objednávateľovi fakturované na základe záznamu o prevádzke
mechanizačných prostriedkov.
4. Ostatné platobné podmienky sa riadia rámcovou dohodou č. 1/08, čl. V.
5. Obci, ktorá sa zapojila do projektu ĽRZMO bude v r. 2011 poskytnutá zľava 5 %
z ceny služieb bez DPH.
6. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť zmluvu v zmysle zákona NRSR č. 546/2010 Zb.z,
v znení neskorších predpisov do 30 dní od jej uzavretia.
7. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť dodávateľovi potvrdenie o zverejnení dokumentu
v zmysle zákona do siedmych dní od zverejnennia..
ČI. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2011.
2. Platnosť tejto zmluvy sa bude predlžovať písomným dodatkom na každý nasledujúci
kalendárny rok počas budúcich 6 rokov v zmysle čl. 111. nájomnej zmluvy č. 01/2008BIO.
3. Všetky ostatné nedotknuté ustanovenia tejto zmluvy majú záväznosť uvedenú
v pôvodnom znení rámcovej dohody č. 1/08.
V Hraničnom, 15.02.2010

Objednávateľ:

Mgr. Miroslav Pokrivčák
starosta obce
Obec Hraničné
Okres Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ

Ing. Štefan Mikuš
konateľ - výkonný riaditeľ

EKOS, spol.s r.o.
STARÁ ĽUBOVŇA
Popradská 24
064 01 Starä Ľubovňa

