
SMLOUVA Č. 2005455 
O ODVOZU A ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

(Z PODNIKATELSKÉ SFÉRY) 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

Zhotovitel: 
Severočeské komunální služby s.r.o.  
Smetanova 91 
46601 Jablonec nad Nisou 
Zastoupený: Zdeňkem Faistaverem, ředitelem  
IČO: 627 38 542 
DIČ: CZ 627 38 542 
 
Objednatel:  
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.  
Palackého 65/4424 
466 04 Jablonec nad Nisou 
IČO: 432 56 503 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Předmětem smlouvy je sběr, odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) ze 
stanoviště, typu a počtu nádob a v časových intervalech (příloha č. 1) dle této smlouvy zhotovitelem 
pro objednatele. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za tuto službu platit cenu stanovenou podle 
podmínek uvedených v této smlouvě.  

2. Obě smluvní strany jsou vázány ustanoveními „Všeobecných obchodních podmínek“ platnosti 
uzavíraných smluv o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu společnosti Severočeské 
komunální služby s.r.o. (dále jen „Všeobecné podmínky“), které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

3. Předmětem smlouvy je dle dohody pronájem nádob spojený s prováděnou službou. Doba nájmu 
nádob je sjednána na dobu provádění služby.  
 
III. ROZSAH A CENA SLUŽEB, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednavatel objednává u dodavatele a dodavatel bude objednateli zajišťovat službu za podmínek 

řešených touto smlouvou. Cena služby je dána platným ceníkem (příloha č. 3). Platba za 
poskytovanou službu pro stanovené období je prováděna na základě vystavené faktury (daňového 
dokladu). Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do konce prvního měsíce fakturačního období. Dnem 
zdanitelného plnění je datum vystavení faktury. Faktura je splatná do 14-ti dnů po vystavení 
daňového dokladu. Změny služby uskutečněné v průběhu fakturačního období budou 
vyfakturovány dalším daňovým dokladem (faktura, dobropis). Den zdanitelného plnění bude 
shodný s datem změny. V případě dobropisu se objednatel zavazuje zaslat potvrzený doklad zpět.  

2. Platba za poskytovanou službu je prováděna za období: pololetní 
 

IV. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Nedílnou součástí tét smlouvy jsou:  
- příloha č. 1 – přehled poskytovaných služeb 
- příloha č. 2 – Všeobecné podmínky 
- příloha č. 3 – Ceník odvozu a odstranění odpadu 



2. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Dohodnuté 
služby jsou objednateli poskytovány od: 1. 1. 2009. 

3. Výpovědní lhůta a podmínky výpovědi – viz. „Všeobecné podmínky“. 
4. Smlouva je pořízena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.  
 
 

V. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 
Tato smlouva je projevem shodné a svobodné vůle obou smluvních stran, které se se smlouvou i se 
všemi přílohami seznámily a s jejich zněním souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
 
V Jablonci nad Nisou, dne 2. 2. 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis smlouvy z roku 2009 


