
SMLOUVA 
o úhradě při nakládání s komunálním odpadem 

 

 

uzavřená mezi: 
 

Obec Světnov 
tel.. 566,659 476  IČO: 00545031, 

bankovní spojení  ČSOB,  č.ú. : 108 923 560/0300,  
zastoupený starostou obce Světnov Pavel Štefan, 

(dále jen „obec“) na straně jedné 

 
a 

 
objednatelem: 

 

Společnost:   tel.  

Zastoupená:  

sídlo 
ulice:   čp.:   

obec:   

IČ:   DIČ:   

 

na straně druhé. 

 
Obec prohlašuje, že zabezpečuje na svém území shromažďování, sběr, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů na základě uzavřené smlouvy s oprávněnou osobou. 
 

 

Článek 1.  
 

Předmětem této smlouvy je úhrada za shromažďování, sběr, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů z objektu na adrese  ……………………………………..  dle zákona 541/2020 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále „zákon o odpadech“) a obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2021 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Světnov (dále 

jen „obecně závazná vyhláška“). 
 

Článek 2. 
 

Objednatel požaduje zabezpečení svozu komunálního odpadu v následujícím rozsahu: 

 

Druh svozové 

nádoby 

Frekvence svozu Počet 

nádob 

popelnice 240 l   

kontejner 1100 l   

 

Článek 3. 
 

Obec s objednatelem se dohodli, že objednatel za svoz komunálního odpadu uvedený v čl. 2 této 
smlouvy zaplatí obci úhradu stanovenou v platném ceníku obce, který byl schválen zastupitelstvem 

obce a je zveřejněn na webových stránkách obce www.svetnov.cz. 

 
 

 
 

Článek 4. 



Způsob úhrady 
 

1. Objednatel se zavazuje každoročně uhradit obci stanovenou úhradu dle čl. 3 této smlouvy 
převodem účtu na č.ú. 108 923 560/0300 nebo v hotovosti na Obecním úřadě a to nejpozději 

do 30.11. 

2. V případě uzavření nebo zrušení smlouvy v průběhu roku uhradí objednavatel částku jen za 
provedené služby. 

 
Článek 5. 

Ostatní ujednání 

 
1.  Objednatel dodržuje zákon o odpadech a obecně závaznou vyhlášku. 

2.  Obec se zavazuje, že bude zajišťovat svoz a likvidaci odpadu dle této smlouvy a zákona o 
odpadech a podle vybraného a uhrazeného svozu dle čl. 2 této smlouvy. 

3.  Nádobu přistaví objednatel večer před svozem na okraj příjezdové komunikace. 
4. Objednatel se zavazuje dodržovat podmínky této smlouvy, kterou uzavřel s obcí Světnov 

5.  Majitel či nájemce objektu určeného k podnikatelské činnosti si zajistí na své náklady odpovídající 

počet sběrných nádob. 
 

Článek 6. 
Ustanovení společná a závěrečná 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 1.1.2022 podpisu obou stran 
2.  Změny a doplňky k této smlouvě lze provádět pouze po dohodě obou smluvních stan písemnými. 

dodatky. 
3. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou nebo výpovědí, výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná 

plynout od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
4.  Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 

5.  Touto smlouvou se ruší smlouva ze dne 1.1.2007. 

6.  Tato smlouva rovněž bude sloužit k evidenci a hlášení o produkci odpadů podle zákona o 
odpadech v místě svozu komunálního odpadu. 

 
 

Ve Světnově dne: ________________ V__________________     dne:___________ 

 

 
 

 

Pavel Štefan 
starosta obce 

 

Za objednatele: 

Společnost: __________________________ 

 

Zastoupená : _________________________ 
razítko, podpis 

 
 


