Mandátna zmluva
na vykonanie verejno-prospešných činností uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného·
zákonníka v znení jeho zmien a doplnkov
ktorú uzatvorili:

Mandant:
Sídlo:

IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Malá Mača
92521 Malá Mača, Hlavná Č. 127/46
37842358
2021699416
Ing. František HONTVÁRI, starosta obce
VÚB, a.s.
1684331154/0200
a

Mandatár:
Sídlo:

IČO:
DIČ:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Technické služby Sládkovičovo
Jána Dalloša 1189, 925 21 Sládkovičovo
87849760
2021824981
Viliam Brunner
VÚB, a. s., Galanta,
1818770057/0200

I.
Predmet zmluvy
1. Mandatár sa zavazuje v rozsahu stanovenom v tejto zmluve a za podmienok v nej
dohodnutých vykonávať pre mandanta verejno-prospešné činnosti v obci Malá Mača.
Mandant sa zaväzuje túto činnosť vykonávať v súlade s platnou legislatívou a preberá na
seba všetku zodpovednosť za zber, vývoz a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu
(ďalej len "TK O") a vyseparovaných zložiek TKO,
2. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi odplatu z rozpočtu obce na základe mesačných
faktúr mandatára.

II.
Rozsah a obsah predmetu plnenia
Mandatár sa zaväzuje vykonávať nasledovné verejno-prospešné činnosti:
l. zabezpečovať zber, vývoz a zneškodňovanie TKO všetkého druhu z obce v súlade
s planou legislatívou,
2. zabezpečovať zber, v)'voz a zneškodňovanie vyseparovaných zložiek TKO všetkého
druhu z obce v súlade s planou legislatívou,
3. vykonávať likvidáciu divokých skládok TKO v súlade s planou legislatívou na základe
objednávky OCÚ Malá Mača,
4. pri každom odvoze TKO alebo vyseparovaných zložiek TKO doručiť mandantovi vážny
lístok, ktorý obsahuje dátum zneškodnenia, druh odpadu podľa katalógu odpadov a váhu,

5. do 20. januára nasledujúceho roka doručiť mandantovi potvrdenie zhodnotenia na každý
druh odpadu,
6. vykonávať zimnú údržbu miestnych komunikácií.
III.
Cena činností
1. Dohodnutá cena za zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu z jedného 110 l KUKA nádoby
je 2,16 € + DPH vrátane dopravy - vývoz sa uskutoční na základe kalendára zvozu
2. Dohodnutá cena za zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu z jedného 1100 l kontajnera je
21,58 € + DPH vrátane dopravy - vývoz sa uskutoční na základe telefonickej objednávky,
3. Dohodnutá cena za zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu z jedného veľkoobjemového
kontajnera z cintorínu je 35,00 €/t + DPH a doprava 43,00 € + DPH - vývoz sa uskutoční
na základe telefonickej objednávky max. do 3 dní,
4. Dohodnutá cena za zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu z jedného veľkoobjemového
kontajnera so stavebným odpadom je 25,00 €/t + DPH a cena dopravy 43,00 € + DPH vývoz sa uskutoční na základe telefonickej objednávky max. do 3 dní,
5. Dohodnutá cena za likvidáciu divokých skládok TKO v súlade splatnou legislatívou je
podľa cenníka, ktorý je prílohou mandátnej zmluvy - likvidácia sa uskutoční na základe
telefonickej objednávky.
6. Dohodnutá cena zimnej údržby miestnych komunikácií je nasledovná:
- multicar sypač - odhŕňanie a posýpanie
22,00 €/h + DPH + posyp 35 €/t + DPH
- traktor odhŕňanie
22,00 €/h + DPH
nástup po napadnutí 8-10 cm snehu na základe telefonickej objednávky
IV.
Platobné podmienky a osobitné ustanovenia
1. Mandant sa zaväzuje faktúry uhrádzať v lehote splatnosti, t.j. do 15. dní odo dňa
doručenia faktúry mandatárom.
2. Požiadavky mandanta na výkon prác nad rámec tejto zmluvy budú riešené osobitne.

V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2014 do 31.12.2014 a vo veciach
neupravených touto zmluvou sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Všetky zmeny a doplnky budú vyhotovené len v písomnej forme po vzájomnej dohode
zmluvných strán.
3. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú zo zmluvných
strán a štatutárny zástupcovia účastníkov podpísaním zmlúv ich prevzatie súčasne
potvrdzujú.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
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V Malej Mači dňa 12.12.,2013
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mandant
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