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Zmluva o poskytovaní služby pri zbere, odvoze a likvidácii odpadu 
 

uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zmysle 

neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov(ďalej len zmluva) 

medzi zmluvnými stranami: 

 
Pôvodca odpadu: „FÉNIX",Zariadenie sociálnych služieb Levice 

 Komenského 29, 934 01 LEVICE 

 

Štatutárny zástupca: PhDr. Robert Budinský, MBA riaditeľ 

IČO:  00596825 

DIČ:  2021224128 

Bankové spojenie: 7000306861/8180 

IBAN: SK3781800000007000306861 

Kontaktná osoba:  Magdaléna Bernáthová 

(ďalej len „ pôvodca odpadu“) 

 

Odberateľ odpadu: INTA, s.r.o. 

Sídlo:                         Rybárska 18, 911 01 Trenčín 

Zastúpený:                 Ing. Martin Meliš - konateľ 

IČO:                          34 129 863 

DIČ:                          SK 2020386929 

Bankové spojenie:     Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:                       SK 640900000000274262956 

Zapísaná/zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl.č.863 

(ďalej len „odberateľ odpadu“) 

 

(pôvodca odpadu a odberateľ odpadu spolu ďalej len ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1) Pri prevádzke pôvodcu odpadu vzniká biologicky rozložiteľný odpad. Predmetom 

podnikania odberateľa odpadu je okrem iného aj zber, preprava a likvidácia odpadov. 

2) Predmetná zmluva je výsledkom verejného obstarávania v zmysle ust. § 117 zákona č. 

343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov. 

3) Obe zmluvné  strany pristupujú k uzavretiu tejto zmluvy s cieľom stanoviť bližšie 

podmienky, za ktorých bude odberateľ odpadu od pôvodcu odpadu odoberať 

kuchynský odpad. 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

1) Odberateľ odpadu sa zaväzuje, za podmienok uvedených v tejto zmluve vykonávať 

zber, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a jedlých 

olejov a tukov od pôvodcu odpadu. 

2) Pôvodca odpadu sa zaväzuje  za zber, prepravu a likvidáciu  kuchynského odpadu 

zaplatiť odberateľovi odpadu cenu špecifikovanú v článku 3 tejto zmluvy. 

3)   Odpad, ktorý bude predmetom zberu, odvozu a likvidácie je podľa vyhlášky MŽP SR   

      č. 365/2015 Z.z. zaradený podľa katalógu odpadov KBO pod číslom 20 01 08                         

      biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a pod katalógovým číslom  



 2 

      20 01 25 jedlé tuky a oleje.  

 

 

Článok 3 

Cena a platobné podmienky 

1) Cenu za zber, odvoz a likvidáciu odpadu si dohodli zmluvné strany v zmysle ponuky 

víťazného uchádzača, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou 

súčasťou. Cena je pevná a nemenná a zahŕňa všetky náklady odberateľa odpadu 

spojené so  zberom, odvozom a likvidáciou biologicky rozložiteľného odpadu. 

2) Podkladom pre zaplatenie dohodnutej ceny bude faktúra vystavená odberateľom 

odpadu za príslušný kalendárny mesiac. Faktúra musí spĺňať všetky podmienky 

daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti 

daňového dokladu a nebude odovzdaná spolu s požadovanou prílohou, je pôvodca 

odpadu oprávnený túto faktúru vrátiť odberateľovi odpadu do 7 dní odo dňa doručenia 

na doplnenie a nová lehota začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.  

3) Súčasťou faktúry bude zberný list, ktorý bude vyhotovený na základe evidenčných 

listov odpadu za fakturovaný mesiac. Tento zberný list bude podpísaný zo strany 

pôvodcu odpadu, ako aj zo strany odberateľa odpadu. Zberný list môže byť nahradený 

výpisom z elektronickej evidencie odberateľa odpadu 

4) Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia pôvodcovi odpadu. 

5) Fakturácia za odkup použitého oleja a tukov je polročná. 

 

 

 

Článok 4 

Povinnosti zmluvných strán 

1) Odberateľ odpadu je povinný uskutočňovať zber, odvoz a likvidáciu odpadu riadne 

a včas tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a ku škodám na životnom prostredí 

a majetku. Fyzickým prevzatím odpadov v mieste plnenia preberá odberateľ odpadu 

zodpovednosť za nakladanie s odpadmi. Miestom plnenia je vonkajší priestor pri 

kuchyni. 

2) Odberateľ odpadu zabezpečí odvoz odpadu zo skladovacích priestorov pôvodcu 

odpadu podľa dohody zmluvných strán pravidelne 1- krát za týždeň v pracovných 

dňoch alebo na základe telefonickej objednávky v prípade mimoriadneho zberu. 

3) Pôvodca odpadu bude všetok kuchynský odpad , ktorý sa vyprodukuje a vznikne 

v jeho prevádzke zhromažďovať v  nádobách na to určených a zapožičaných od 

odberateľa odpadu. Každá nádoba bude označená ako materiál kategórie 3 „Neurčené 

na ľudskú spotrebu“. 

4) Čisté, nepoškodené a vydezinfikované 60 l nádoby určené na skladovanie odpadu 

preberie kontaktná osoba pôvodcu odpadu od odberateľa odpadu v počte  2ks. Pri 

každom odbere bude každá plná nádoba nahradená novou čistou a vydezinfikovanou 

nádobou. 

5) Množstvo odvezeného biologicky rozložiteľného odpadu si bude značiť pôvodca 

odpadu do evidenčných listov odpadu.  

 

 

Článok 5 

Doba platnosti zmluvy 

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.06.2017 v trvaní 31.05.2019. Zmluva 

nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenie na webovej stránke pôvodcu odpadu 

v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení  
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neskorších predpisov) a ustanovením § 5a zákona č 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

2) Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, písomným 

odstúpením alebo písomnou výpoveďou. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek 

zmluvná strana aj bez uvedenia dôvodu. 

3) Pri skončení zmluvy výpoveďou zmluva zaniká uplynutím 3 – mesačnej výpovednej 

lehoty, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej strane. 

4) Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená 

zmluvná strana okamžite písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od druhej 

zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej vznikla zavinením touto zmluvnou stranou. 

5) Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú 

považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo 

čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany  je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci 

alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy Slovenskej republiky. 

6) Pôvodca odpadu je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, pri zániku oprávnenia 

odberateľa na činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.  

7) Pôvodca odpadu vráti všetky zapožičané nádoby odberateľovi odpadu do 5 dní od 

zániku tejto  zmluvy. 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch  

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle pôvodcu odpadu 

2) Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa     

upravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien      

      a doplnkov a ostatných všeobecne záväzných predpisov. 

3) Túto zmluvu je možné meniť len na základe obojstrannej písomnej dohody vo forme 

dodatku k zmluve, podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

4) Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorý každý má platnosť originálu, 

z ktorých jeden dostane pôvodca odpadu a druhý odberateľ odpadu. 

5) Zmluvné strany zhodne prehlasujú a nižšie svojim podpisom potvrdzujú, že táto 

zmluva je prejavom ich pravej, slobodnej a vážne mienenej vôle a nebola podpísaná 

v tiesni ani za nevýhodných podmienok. 

 

 

 

V Leviciach dňa 16.5.2017                                        V Trenčíne  dňa 15.5. 2017 

 

      Pôvodca odpadu:                                                              Odberateľ odpadu: 

 

 

 ––––––––––––––––––––––––-                                      –––––––––––––––––––––––––––- 

PhDr. Robert Budinský, MBA riaditeľ                                   štatutárny zástupca 
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Základnú  finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 

vykonal/a/:  

finančná operácia, alebo jej časť: Zmluva o poskytovaní služby pri zbere, odvoze a 

likvidácii odpadu do celkovej hodnoty 1.600,- s DPH na obdobie 24 mesiacov – § 117 

zákona č. 343/2015 o Verejnom obstarávaní 

 

 ..........v súlade s rozpočtom orgánu VS na príslušný rozpočtový rok 

...........v súlade s osobitnými predpismi 

...........v súlade s vnútornými predpismi  

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

 

Alžbeta Melichová..................................................                 ........................................ 2017 

 

 ...........v súlade s osobitnými predpismi 

 ...........v súlade s vnútornými predpismi 

 Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

 

Mgr. Denisa Hlavácsová, MBA ........................................      .......................................2017 

 

.........v súlade s rozpočtom orgánu VS na príslušný rozpočtový rok 

.........v súlade s osobitnými predpismi 

.........v súlade s vnútornými predpismi 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

 

PhDr. Robert Budinský, MBA ........................................           .......................................2017            
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Príloha č. 1 

 

 

 

Cena za zber, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu  

v zmysle cenovej ponuky zo dňa 11.5.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Cena za odvoz 

2ks nádob 

s objemom 60 l  

 

13,75€ 

 

2,75 € 

 

16,50 € 

Cena za 

mimoriadny 

odvoz jednej 60 l 

nádoby 

 

 

12,00 € 

 

 

2,40 € 

 

 

14,40 € 

 

Cena za odber 

použiteho 

rastlinného oleja  

0,25  € / kg Použitý rastlinný 

olej platí 

odberateľ 

pôvodcovi 

 

 
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, dňa 15.5.2017 
 

 
 
 
 

                                                                         ––––––––––––––––––––––––––––- 
                                                                    štatutárny zástupca odberateľa odpadu 
                                                                                               pečiatka 

 

 

 

 


