Smlouva o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
uzavřená na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě ustanovení § 51 občanského zákoníku
č. 40/1964 Sb, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “smlouva”) mezi:
1. Obec Svatý Jan nad Malší
IČ: 00245488
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice
č.ú.: 8728231/0100
zastoupena: Růženou Ballákovou, starostkou obce
(dále jen “dodavatel”)
a
2. Jméno a příjmení, ........................................................, dat.nar.: ................................
(majitel nemovitosti, v případě více majitelů, stačí uvést jednoho)
trv. pobytem ................................................................................................................
(osoby s TP mimo obec uvedou adresu nemovitosti v obci)
Platba: HOTOVĚ

NA ÚČET (nehodící se škrtněte)

Zastoupen: (kdo známku, visačku kupuje) .............................................................................
(dále jen “odběratel”)

I.
Smluvní strany se dohodly, že odběratel bude za podmínek stanovených touto smlouvou
využívat systému zavedeného dodavatelem pro nakládání s komunálním odpadem, a to
obecně závaznou vyhláškou obce Svatý Jan nad Malší č. 1/2015 ze dne 1.4.2015.

II.
1. Odběratel je povinen odkládat komunální odpad pouze způsobem, který předpokládá
ustanovení oddílu II., čl. 4 a 5 shora citované vyhlášky. Pokud odběratel poruší toto
ustanovení smlouvy, tj. uloží odpad jiným způsobem, odpovídá za případné škody tím vzniklé
a zároveň mu mohou být uloženy sankce dle § 69 a násl. zák.č. 185/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
2. Dodavatel realizuje likvidaci takového odpadu prostřednictvím obchodní společnosti
Marius Pedersen a.s., která je oprávněna v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, k podnikání v oblasti nakládání s odpady.

3. Za využití systému dodavatele pro nakládání s komunálním odpadem je odběratel povinen
uhradit částku ve výši …….................... Kč, která vychází z ceníku stanoveného pro
jednotlivé druhy známek a visaček.
Zakoupeno: ................................................. (druh známky, počet visaček)
4. Tato sjednaná úhrada dle odst. 3 tohoto článku smlouvy je splatná vždy v hotovosti při
převzetí příslušné známky, resp. visačky, a to v plné výši k rukám dodavatele proti
příslušnému účetnímu dokladu.
5. Uzavření této smlouvy a její režim a obsah odsouhlasilo a schválilo zastupitelstvo obce
Svatý Jan nad Malší (dodavatel) na svém zasedání ze dne 1.4.2015 a dodatek č. 19 usnesením
č. 17/186 dne 30.11.2020.

III.
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, s účinností od 1.1.2021 a končí s ohledem na
časovou působnost konkrétní odebrané známky, resp. visačky.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma
smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvní stran obdrží po
jednom.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez omezení, dále že
si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a konstatují, že byla uzavřena na základě jejich
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za jinak nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji stvrzují svými podpisy.

Ve Svatém Janu nad Malší dne ....................…….

............................................................
dodavatel – Obec Svatý Jan nad Malší

....................................................
odběratel
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