
Číslo zmluvy

Kód 

1.1. DODÁVATEĽ  (VLASTNÍK A PREVÁDZKOVATE Ľ ČOV )  : 

Obchodné meno a sídlo: Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a. s., (www.sevak.sk)

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Zapísaná :         v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. : Sa, vl. č. 10546/L

Zastúpená: predstavenstvom

Oprávnení k podpisu: Ing.Oľga Žieriková- obchodno-ekonomická riaditeľka

Ing.Daniela Hlavková - vedúca obchodného útvaru

IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČ DPH: SK2022238900 Bank. spojenie   :ČSOB a.s. Bratislava

IBAN:SK51 7500 0000 0000 25788033,  BIC: CEKOSKBX

Kontaktná osoba: Marta Trúchla, tel.041/7071772, mobil: + 421907873562, marta_truchla@sevak.sk

ďalej dodávateľ

1.2. OBJEDNÁVATEĽ

o zneškod ňovaní, doprave odpadu, odpadovej vody zhromaž ďovanej v žumpách a srvátky ( ďalej len obsah cisterny) uzavretá pod ľa zákona
č.75/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých záko nov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa
stanovuje katalóg odpadov, zákona č.364/2004 Z.z. Zákon o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) a zákonom č.442/2002Z.z. o verejných vodovodoch a verejných ka nalizáciách. 

19/2016

1

ZMLUVA  

I. ZMLUVNÉ STRANY

Oprávnené osoby k podpisu na základe Podpisového a schvaľovacieho poriadku schváleného uznesením Predstavenstva spoločnosti č.292 zo dňa 2.6.2008

1.2. OBJEDNÁVATE Ľ

Meno a priezvisko/Obchodné meno:

Sídlo (adresa) ulica:

Obec: PSČ:

Zapísaná v : 

IČO:  DIČ: IČDPH:

Bankové spojenie : 

IBAN:  BIC: 

Tel.č. E-mail:

Miesto vzniku odpadu: 

ďalej objednávateľ 

Adresa pre poštový styk a zasielanie faktúr : je zhodná s bodom 1.2.  

Adresa pre poštový styk a zasielanie faktúr ak nie je zhodná s bodom 1.2.

Meno a priezvisko/Obchodné meno:

Sídlo (adresa) ulica:

SK46 0200 0000 0000 6183 9432 SUBASKBX

Technické služby mesta Bytča

číslo súpis./orient.:

Bytča 014 01

Oprávnení k podpisu:meno a  priezvisko, titul: funkcia:

meno a  priezvisko, titul: funkcia:

00185655 2020442413 SK2020442413

tsmbytca@centrum.sk

Rôzne - podľa objednávok

II. ADRESA PRE POŠTOVÝ STYK  A ZASIELANIE FAKTÚR

číslo súpis./orient.:

VÚB, a.s.

041/5523221,+421918545079

Hlinická cesta 403/16

Živnostenskom registri OÚ Žilina, číslo: 501-1206 

Daniel Cigánik vedúci TSM bytča

ÁNO NIE

Obec: PSČ:

ÁNO NIE



3.1

3.2

Miestom plnenia ( zneškodňovania ) dovážaného obsahu cisterny je čistiareň odpadových vôd  : 

 5.1 Ceny platné ku dňu uzatvorenia zmluvy:

Ceny za zneškodnenie 1 m3 odpadu

Manipulácia a doprava obsahu cisterny

53,72 € bez DPH/hod.

1,88 € s DPH/km 

64,46  € s DPH/hod.

2,26  € s DPH/km. 

III. PREDMET ZMLUVY

Zneškodňovanie obsahu cisterny v špecifikácii:

IV. MIESTO PLNENIA 

V.CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

ÁNO NIE

kat.č. 02 07 02 - odpad z destilácie liehu

kat.č. 02 07 04- materiály nevhodné  pre spotrebu 
alebo spracovanie

kat.č. 19 05 99 odpady z aeróbnej úpravy tuhých odpadov 
inak nešpecifikované 

kat.č. 16 10 02 - vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 
16 10 01

kat.č. 19 07 03 - priesaková kvapalina zo skládky  odpadov

 kat.č. 19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových 
vôd 

 kat.č. 20 03 04 kal zo septikov

 kat.č. 20 03 06 - odpad z čistenia kanalizácie

 odpadová voda hromadená v žumpách

vedľajší živočíšny produkt- materiál kategórie 3 srvátka

 Žilina  Rajec  Bytča  Čadca  Turzovka

  cena za použitie vozidla 

  cena za ubehnuté kilometre            

kat. č. 16 10 02, 19 07 03,19 05 99, 19 08 05, 20 03 04, 20 03 06,   cena bez DPH 1,69 €,  cena s DPH 2,03 €   

odpadová voda zhromažďovaná v žumpách cena bez DPH 1,69 €, cena s DPH 2,03 €

odpadová voda zhromažďovaná v žumpách cena bez DPH 0,98 €, cena s DPH 1,18 €   

kat. č. 02 07 02, srvátka  cena bez DPH 2,16 €,  cena s DPH 2,59 €   

kat. č. 02 07 04  cena bez DPH 23,74 €,  cena s DPH 28,49 €   

  prevodný príkaz        5.2 Spôsob úhrady faktúr:

 5.1

 5.2

 5.3

 5.4

V dňa V dňaŽiline

Zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie je pre objednávateľa a jedno pre dodávateľa.

VI. ŠPECIFIKÁ ZMLUVY

VII. ZÁVERE ČNÉ USTANOVENIA

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú OP. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy  a OP  oboznámili, plne im porozumeli a na znak 
súhlasu s ich obsahom zmluvu bez výhrad podpisujú.

Zmluva sa uzatvára v rozsahu uvedenom v čl. II. Predmet zmluvy.  Obdobne platia aj ustanovenia obchodných podmienok (ďalej OP).

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej  podpísania zmluvnými stranami. V prípade ak je  zmluvnou stranou  povinná osoba, podľa 
zákona č.211/2000 Z.z.zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom portáli v súlade s § 47a občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a  zák. č.211/2000 Z.z v platnom znení. 
Objednávateľ je povinný v lehote troch dní od zverejnenia oznámiť dátum zverejnenia  zmluvy dodávateľovi na mailovú adresu: 
marta_truchla@sevak.sk.

Daniel Cigánik                                                                                       

D O D Á V A T E Ľ O D B E R A T E Ľ

ÁNO NIE

kat.č. 02 07 02 - odpad z destilácie liehu

kat.č. 02 07 04- materiály nevhodné  pre spotrebu 
alebo spracovanie

kat.č. 19 05 99 odpady z aeróbnej úpravy tuhých odpadov 
inak nešpecifikované 

kat.č. 16 10 02 - vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 
16 10 01

kat.č. 19 07 03 - priesaková kvapalina zo skládky  odpadov

 kat.č. 19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových 
vôd 

 kat.č. 20 03 04 kal zo septikov

 kat.č. 20 03 06 - odpad z čistenia kanalizácie

 odpadová voda hromadená v žumpách

vedľajší živočíšny produkt- materiál kategórie 3 srvátka

 Žilina  Rajec  Bytča  Čadca  Turzovka

  cena za použitie vozidla 

  cena za ubehnuté kilometre            

kat. č. 16 10 02, 19 07 03,19 05 99, 19 08 05, 20 03 04, 20 03 06,   cena bez DPH 1,69 €,  cena s DPH 2,03 €   

odpadová voda zhromažďovaná v žumpách cena bez DPH 1,69 €, cena s DPH 2,03 €

odpadová voda zhromažďovaná v žumpách cena bez DPH 0,98 €, cena s DPH 1,18 €   

kat. č. 02 07 02, srvátka  cena bez DPH 2,16 €,  cena s DPH 2,59 €   

kat. č. 02 07 04  cena bez DPH 23,74 €,  cena s DPH 28,49 €   

  prevodný príkaz       

Ing.Oľga Žieriková                           Ing.Daniela Hlavková                                                 
obchodno-ekonomická riaditeľka           vedúca obchodného útvaru       

Daniel Cigánik                                                                                       

vedúci TSM Bytča

ÁNO NIE

kat.č. 02 07 02 - odpad z destilácie liehu

kat.č. 02 07 04- materiály nevhodné  pre spotrebu 
alebo spracovanie

kat.č. 19 05 99 odpady z aeróbnej úpravy tuhých odpadov 
inak nešpecifikované 

kat.č. 16 10 02 - vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 
16 10 01

kat.č. 19 07 03 - priesaková kvapalina zo skládky  odpadov

 kat.č. 19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových 
vôd 

 kat.č. 20 03 04 kal zo septikov

 kat.č. 20 03 06 - odpad z čistenia kanalizácie

 odpadová voda hromadená v žumpách

vedľajší živočíšny produkt- materiál kategórie 3 srvátka

 Žilina  Rajec  Bytča  Čadca  Turzovka

  cena za použitie vozidla 

  cena za ubehnuté kilometre            

kat. č. 16 10 02, 19 07 03,19 05 99, 19 08 05, 20 03 04, 20 03 06,   cena bez DPH 1,69 €,  cena s DPH 2,03 €   

odpadová voda zhromažďovaná v žumpách cena bez DPH 1,69 €, cena s DPH 2,03 €

odpadová voda zhromažďovaná v žumpách cena bez DPH 0,98 €, cena s DPH 1,18 €   

kat. č. 02 07 02, srvátka  cena bez DPH 2,16 €,  cena s DPH 2,59 €   

kat. č. 02 07 04  cena bez DPH 23,74 €,  cena s DPH 28,49 €   

  prevodný príkaz       


