Zmluva NKS, s.r.o., Nitra - Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Zmluva o prenájme nádob a vývoze triedeného odpadu
č. 170320 1-P
Uzavretá pod ľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonn ĺka 513191 Zb. v znení neskorš ĺch
predpisov
Zmluvné strany
Zhotovite ľ :
Obchodná firma:

Nitrianske komunálne služby, s.r.o.

Sídlo:

Nábrežie mládeže 87, 949 01 NITRA

Zastúpená:

lng. Ladislav Peniaško, riadite ľ

Oprávnený
zmluvných

jednat

vo

veciach

Oprávnený
jednat
prevádzkových

vo

veciach

lng. Viola Slišková, sliskova.v @ nks.sk, 0902
999 575
lng. Peter Polin, 0902 999 576, polin.ptnks.sk
lng. Marek Korec, 0902 999 544, korec.m@nks.sk

Telef6nĺe-mail:

037 6516210

nitra@nks.sk

I Č O/DI Č :

31 436 200

2020 409 391

I ČO DPH:

SK 2020409391

Obchodný register:

odd. Sro vložka 6781N

Zapísaný:

Okresný súd Nitra

Bankové spojenie:
Č íslo ú čtu:
ďalej ako zhotovite ľ
Objednávate ľ :
Názov:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Sídlo:

Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra

Prevádzka:

Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra

Zastúpená:

Ing.Jaroslav Dáczy, PhD.

Oprávnený
jednat
zmluvných
Oprávnený
jednat
prevádzkových

vo

veciach

vo

veciach

Ing.Jaroslav Dáczy, PhD.
Mgr. Jana Šranková
+421 37 6524

Telef6nĺfax:

+421 37772 15 77
871

l ČO/Dlč :

Ičo 00164895, DI Č 2021246623

I ČO DPH

Nie sme platcami DPH

Obchodný register:

Zriadovacia
21.10.2003

listina

Č.

168/2003

Zapísaný:
Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Č íslo ú čtu:

SK12 8180 0000 0070 0031 0609

zo

dňa

Zmluva NKS, s.r.o., Nitra - Divadlo Andreja Bagara v Nitre

ďalej ako objednávate ľ
1.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je vývoz triedeného odpadu z odpadovej nádoby na triedený
zber /dalej szl

Stariovište nádoby

Svätoplukovo nám. 4

čet
Typ nadoby Po
nádob
()
(ks)
11001

Predmet triedeného zberu

lks

Plasty /PET Flaše

P ráva a povi nriosti objed návate ľa
1. Objednávatel je oprávnený odpadové nádoby na SZ užívat primerane ich povahe
a určeniu. Za opotrebovanie odpadových nádob na SZ späsobené riadnym užívaním
objednávatel nezodpovedá.
2. Objednávatel berie na vedomie, že nie je oprávnený dat odpadové nádoby na SZ do
podnájmu tretej osobe.
3. Objednávatel je povinný odpadové nádoby na SZ chránit pred poškodením alebo
odcudzením. Objednávatel sa zaväzuje ohlásit zhotoviteiovi do 24 hodín vzniknuté
poškodenie alebo odcudzenie odpadových nádob na SZ.

lI1.
Ceny a platobné podmienky
1. Cenaza vývoz 1 ks lloolodpadovejnádobynasz

Predmet vývozu
Nádoba na triedený zber 1100 l

Cena jedného vývozu nádoby EUR bez
DPH
6,58

lnterval vývozu : 1 x14 dní
Fakturácia za služby bude raz za štvrtrok.
Splatnost faktúry 14 dní od vystavenia faktúry.
V prípade oneskorenej platby bude zhotovitel faktúrovat penále vo výške 0,05%
z faktúrovanej čiastky za každý de ň omeškania.
6. Prípadnú zmenu ceny oznámi zhotovitel objednávatelovi dodatkom ku zmluve.
7. V cene vývozu je zahrnutá cena za prenájom odpadovej nádoby na sz.
8. Pristavenie nádob sa uskuto č ní do 5 pracovných dní od podpísania zmluvy oboma
zmluvnými stranami.

2.
3.
4.
5.

Zmluva NKS, s.r.o.,

Nitra

-

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

v.
Závere č né ustanovenia
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Všetky zmeny a dopinky k zmluve o prenájme budú uskuto č nené formou písomných
oboma zmluvnými stranami
dodatkov, potvrdených
Ostatné zmluvné vztahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami platného Obchodného zákonníka a Ob čianskeho zákonníka
Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnost, výklad alebo
zrušenie, budú riešené pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spolo čnostou
Slovenská arbitrážna a.s., i č o : 35 922 761, so sídlom v Bratislave, Karloveské
rameno 6, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa,
vložka č .3530113 / dalej len ,,rozhodcovský súd/ podla vnútorných predpisov
rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podia vnútorných
predpisov rozhodcovského súdu. Touto doložkou nie je dotknuté právo navrhovatela,
pred za č atím konania na rozhodcovskom súde, podat žalobu na príslušný súd
Slovenskej republiky, s č ím zmluvné strany výslovne súhlasia
Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si každá zmluvná strana
ponechá po jednom.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Výpovedná lehota zmluvy je jeden mesiac. Výpovedná iehota za č ína plynút od prvého
d ň a mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved doru čená druhej
zmluvnej strane. zmiuvu m62u zmluvné strany ukon č it aj vzájomnou dohodu.

VNitre,

Z ť13.Zo4

