Zmluva č. 5/2021
o vývoze množstvového zberu KO a DSO pre rok 2021
podľa §269 ods. 2 obchodného zákonníka

Zmluvné strany
Správca dane : Obec Olcnava
Jarná 2
053 61 Olcnava
IČO: 00 329 436

DIČ: 2021331499

V zastúpení: Jaroslav Salaj
a
Poplatník: Základná škola s materskou školou Olcnava
Sídlo firmy: Lúčna 3, 053 61 Olcnava
IČO: 42 104246

DIČ: 2022733537

V zastúpení: Mgr. Mária Korfantová
Obec Olcnava ako správca daní podľa §4 ods.1 podľa zákona č. 563/2009 Z.z.
o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov

uzatvára
na základe § 81 ods. 1, s použitím § 77 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
a podľa ustanovení VZN č. 5/2019 obce Olcnava o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, s poplatníkom

Zmluvu o vývoze množstvového zberu KO a DSO.

Čl.1
Predmet zmluvy
Obec sa zaväzuje zabezpečiť zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu v zmysle
schváleného harmonogramu vývozu na aktuálny rok.

Čl.2
Obdobie platnosti zmluvy
1. Obdobie na ktoré sa uzatvára zmluva je: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Čl. 3
Cena za vývoz odpadov
1. Poplatok sa v zmysle §16 ods. b) VZN č. 5/2019 určí ako súčin sadzby 0,039 €/l,
objemu 120 l zbernej nádoby a počtu vývozov za kalendárny rok.

Adresa
umiestnenia
zbernej
nádoby

Obdobie
(od – do)

Objem
zbernej
nádoby v
litroch

Počet nádob
(ks)

Počet
vývozov za
obdobie

Výška
poplatku za
typ nádoby
a obdobie (€)

Lúčna 3,
053 61
Olcnava

01-12

120

3

26

365,04

Celková výška poplatku:

365,04

Čl. 4
Splatnosť poplatku
1. Poplatok je poplatník povinný uhradiť naraz na účet obce Olcnava
SK74 5600 0000 0034 4176 1001, BIC: KOMASK2X vedený v pobočke Prima
banka Slovensko a.s., Spišská Nová Ves, konštantný symbol 0558, variabilný symbol
– číslo faktúry na základe fakturácií vyhotovených obcou.

Čl.5
Ostatné ustanovenia
1. Poplatník vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tejto zmluve sú správne a úplné.
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál sa doručuje
poplatníkovi a jeden zostáva obci Olcnava.
3. Obe strany tejto zmluvy prehlasujú, že si túto dohodu riadne prečítali, porozumeli jej
obsahu, že ju uzatvárajú slobodne a vážne. Na znak súhlasu s ňou ju potvrdzujú
svojimi vlastnoručnými podpismi a zároveň súhlasia so zverejnením zmluvy
a identifikačných údajoch poplatníka na webovom sídle obce Olcnava.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Olcnava.

V Olcnave dňa 23.3.2021

V Olcnave dňa 23.3.2021

...........................................................

..................................................

Jaroslav Salaj
starosta obce

Mgr. Mária Korfantová
riaditeľka

