SMLOUVA O PŘEVZETÍ ODPADU
kterou následující smluvní strany, svéprávné k právnímu jednání,
název:
sídlo:
IČO:
zastoupeno:
(dále pouze „Původce“ nebo „Objednatel“)
a
Technické služby Choceň,
se sídlem Pernerova 18, Choceň, IČO: 70888183,
kterou zastupuje ve věcech smluvních Miloslav Brožek, ředitel,
jako poskytovatel na straně jedné
(dále také „Poskytovatel“ nebo „TS Choceň“)
uzavírají mezi sebou podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále pouze „NOZ“), tuto smlouvu o převzetí odpadu
Článek I – PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Objednatel jako právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající v souvislosti s vlastní
podnikatelskou činností vyprodukuje druhově a hmotnostně určený odpad.
2. Poskytovatel se zavazuje tento odpad převzít k využití a/nebo k odstranění v souladu
s příslušnými právními předpisy.
3. Objednatel se zavazuje za převzetí k využití a/nebo k odstranění odpadu pravidelně hradit
Poskytovateli níže určenou odměnu.
Článek II – PŘEDÁNÍ ODPADU
1. Objednatel je povinen připravit odpad k převzetí Poskytovatelem dohodnutým způsobem
na dohodnuté místo v předem určený čas nebo odpad dovézt do schváleného zařízení TS
Choceň.
2. Původce spolu s odpadem předá Poskytovateli nejpozději před prvním předání odpadu
průvodku odpadu, ve které bude určeno složení a hmotnost jednotlivých druhů odpadu podle
příslušné odpadové legislativy.
3. Původce si může sjednat u Poskytovatele i dopravu odpadů. V případě vlastní dopravy je
povinen se řídit platnými předpisy souvisejícími s přepravou.
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Článek III – ODMĚNA, TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
1. Poskytovatel je povinen při stanovení požadované výše odměny vycházet z ceníku Sběrného
dvora TS Choceň.
2. Odměna je splatná měsíčně, kdy Poskytovatel k posledními dni daného měsíce zašle
Objednateli fakturu s výši odměny a s přehledem převzatého odpadu za daný měsíc
a Objednatel má povinnost do 10 dnů od přijetí faktury tuto Odměnu uhradit Poskytovateli.
3. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, a to od 1. 2. 2021.
4. Smlouva může být vypovězena oběma smluvními stranami i bez udání důvodu. Výpovědní
lhůta je měsíční a běží vždy od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď
doručena druhé smluvní straně. V případě závažného porušení smlouvy, např. v případě
v neuhrazení odměny v době splatnosti může být smlouva ze strany Poskytovatele
vypovězena okamžitě bez výpovědní doby.
Článek VI – ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva je sepsána na
základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom
vyhotovení obdrží každý podepisující.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze se souhlasem obou stran, a to vzestupně číslovanými
dodatky.
4. Původce se zavazuje dodržovat příslušná ustanovení z. č. 541/2020 Sb., o odpadech,
v aktuálním znění (zákon o odpadech), jakož i souvisejících norem a zákonů ČR.
5. Náležitosti v této smlouvě přímo neupravené se řídí zákonem o odpadech, občanským
zákoníkem a zvyklostmi v odpadovém hospodářství TS Choceň.
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za objednatele
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