
 

 

 

 

Z M L U V A   č. 21a/ 2011   
na zabezpečovanie zberu a odvozu separovaného odpadu 

 
čl. 1.      Zmluvné strany 

 
Objednávateľ  : Obec N O V Á    V I E S K A, Obecný úrad, 943 41  NOVÁ VIESKA 
Zastúpený  : Ing. Róbert  K i s, starosta obce 
IČO   : 0000309141    DIČ:   
Bankové spojenie :          číslo účtu:   

Zriadené v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Dodávateľ  : Brantner Nové Zámky s. r.o., Viničná 23, Nové Zámky 

Zastúpený  : Ing. Peter  Ágh a Ing. Ladislav Procházka, konatelia spoločnosti 

IČO   : 31 440 291   IČ DPH     : SK2020413857 

Bankové spojenie : Tatrabanka a.s.   číslo účtu : 2624844761/1100   

Obchodný register : Okresný súd Nitra, vložka č. 540/N, oddiel s.r.o. 
 

čl. 2.      Predmet zmluvy 
 

 Predmetom zmluvy je vykonávanie služieb spojených  so zberom a odvozom separovaného odpadu 
priamo od občanov, alebo zo zberového dvora. Služby predmetu zmluvy pozostávajú z komplexného zberu 
nasledovných separovaných zložiek odpadu: 

- PET       - sklo 
- fólie       - tetrapack 
 - elektronický odpad     - pneumatiky 
- textílie      - akumulátory 
- papier        

čl. 3.      Podmienky plnenia zmluvy 
 

 Dodávateľ dodá v prípade požiadavky objednávateľovi vrecia, za ktoré zaplatí objednávateľ dodávateľovi 
0,14 €/1 ks + DPH. Miesta rozmiestnenia vriec určí objednávateľ. Veľkoobjemové odpady sa vyzbierajú podľa 
individuálnej potreby na základe telefonického ohlásenie priamo na vozidlo spoločnosti Brantner Nové Zámky. 
Naloženie zabezpečia zamestnanci firmy.  
Požiadavku na odvoz nahlási objednávateľ dodávateľovi min. 48 hod. vopred. 
Dodávateľ vykoná zber, odvoz a manipuláciu so všetkými druhotnými surovinami zdarma. 
Objednávateľ zaplatí dodávateľovi len za zabezpečenie zhodnotenia pneumatík 90 €/t + DPH. 
 

čl. 4.      Záverečné ustanovenia 
 

Zmluva nadobúda platnosť dňom 1. 1. 2011. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.   
Ostatné náležitosti, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a 

inými platnými právnymi predpismi a zákonmi. 
Za odvoz separovaného odpadu je za dodávateľa zodpovedný Vladimír Polák, prevádzkový riaditeľ,  
                                                             mobil: 0902 987 603 
Zmeny alebo úpravy tejto zmluvy možno vykonať len písomnou formou a musia byť podpísané oboma zmluvnými 
stranami. 
Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že táto zmluva sa zhoduje s ich pravou a skutočnou vôľou, že 
nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 
podpisujú. Zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach, 1 x pre objednávateľa a 1 x pre dodávateľa. 
 
V Nových Zámkoch, 1.1.2011     
 
za dodávateľa:           za objednávateľa:  

 
 
 
 
 
 

Ing. Peter  Á g h   a  Ing. Ladislav  P r o ch á z k a    Ing. Róbert Kis 
konatelia spoločnosti        starosta obce 


