Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných
kuchynských a reštauračných odpadov
Uzavretá podľa § 269 ods. 2, Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Číslo: 3sl00/BRKO/2015/O-14
I.

Zmluvné strany
Objednávateľ (prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania - ZSS)
Názov:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
Osoba oprávnená k zastupovaniu:
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:
E-mail:
Názov prevádzky:
Adresa prevádzky:

Obec Rudňany
053 23 Rudňany 234
00329533
2020717842
VUB, a.s., Spišská Nová Ves
24120592/0200
SK0302000000000024120592
SUBASKBX
Miroslav BLIŠŤAN, starosta obce
Mária Kačirová, riaditeľka
053/4499451
MSRY@azet.sk
MŠ 5RPII
Rudňany 359, 053 23 Rudňany
a

Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:
E-mail:

Brantner Nová, s.r.o.
Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
31659641
2020502957
SK2020502957
OR OS Košice I , odd. Sro, vi. č. 2044/V
Ing. Vladimír Čech, konateľ spoločnosti
Ing. Ondrej Korenko, prokurista spoločnosti
Tatra banka a.s.. 811 06 Bratislava 1
262 784 5102/1100
SK57 1100 0000 0026 27 84 5102
TATRSKBX
Ing. Eva Tatarková
053/41 66 206
eva.tatarkova@brantner.com

II.
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri zbere
nasledovných druhov odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov:
20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (neskonzumované zvyšky
pokrmov rastlinného a živočíšneho pôvodu a tzv. zelený odpad - šupy z čistenia
zeleniny a ovocia), vedľajší živočíšny produkt- kuchynský odpad - materiál
kategórie 3
20 01 25 - jedlé oleje a tuky (separovaný použitý potravinársky olej), vedľajší živočíšny
produkt - kuchynský odpad - materiál kategórie 3
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonávať zber a prepravu uvedených
odpadov za účelom ich ďalšieho zhodnotenia resp. zneškodnenia podľa dohodnutého
harmonogramu v intervale 2 x za mesiac.
2.3. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi dohodnutý potrebný počet plastových
uzatvárateľných zberných nádob a plastových vriec a odovzdá ich Objednávateľovi na
základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
Typy používaných zberných nádob pri plnení predmetu zmluvy:
- plastové vrece (BlO-sáčok)
- BlO-nádoba - (71, 101,211)
- 30 1, 60 1uzatvárateľný sud
- PET fľaše, prípadne iné nepoškodené obaly na separovaný použitý potravinársky olej
III.
v
Cas plnenia
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to od 1.12.2015.
IV.
Cena a platobné podmienky
4.1. Ceny za plnenie predmetu Zmluvy sú stanovené dohodou zmluvných strán nasledovne:
- zber, vývoz a zneškodnenie odpadu 14,- €/mesiac (frekvencia vývozu - 2 x za mesiac)
K uvedeným cenám sa účtuje DPH v zmysle platných predpisov.
4.2. Ceny za plnenie predmetu zmluvy budú splatné na základe faktúr vystavených vždy po
skončení fakturačného obdobia, pričom fakturačným obdobím sa rozumie jeden
kalendárny mesiac. Súčasťou faktúry bude kópia dokladu - tzv. zberný list, vzor, ktorého
tvorí prílohu č. 1 Zmluvy.
4.3. Objednávateľ vykoná úhradu predmetu zmluvy na základe faktúry zhotoviteľa. Faktúra je
splatná v lehote do 10 dní odo dňa vystavenia. V prípade, že faktúra nebude uhradená
v lehote splatnosti, zhotoviteľ môže objednávateľovi účtovať úrok z omeškania vo výške
0,25 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania z dlžnej sumy narastajúcim
spôsobom.
4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne informovať objednávateľa o zmenách ceny za
odvoz a zneškodnenie odpadov.

4.5. V prípade, ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, zhotoviteľ upozorní
objednávateľa na túto skutočnosť. Upozornenie môže byť realizované formou písomnou,
telefonicky, príp. e-mailom. Najbežnejšou formou upozornenia je zaslanie upomienky,
a to buď v rámci nasledujúcej faktúry alebo ako osobitný dokument.
V prípade oneskorenia s úhradou faktúry spojeného s potrebou zaslania Upomienky bude
objednávateľovi účtovaný administratívny poplatok vo výške 4,00€. Zároveň
zhotoviteľovi vzniká právo účtovať úroky z omeškania v zmysle článku IV. Cena
a platobné podmienky bod 4.3. Zmluvy.
V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dohodnuté práce riadne, včas, kvalitne a podľa
dohodnutého harmonogramu odvozu, z požadovaných zberných miest. Počas realizácie
prác je zhotoviteľ povinný manipulovať svojimi zbernými vozidlami tak, aby nedošlo
k poškodeniu objektov a ostatného majetku objednávateľa. Zodpovednosť za
preukázanú škodu znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.
5.2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby príchod a odchod zberového vozidla
k zbernému miestu a zo zberného miesta, ako aj manipulácia so zbernou nádobou bola
plynulá, nerušená a nevyskytovali sa žiadne prekážky.
5.3. Objednávateľ je povinný ukladať do zberných nádob výlučne odpad dohodnutý v čl. II
Zmluvy. V prípade, že v nádobách bude umiestnený iný druh odpadu, Zhotoviteľ si
vyhradzuje právo takýto odpad neprevziať, pričom Zhotoviteľovi nezaniká právo
fakturovať náklady spojené s dopravou v cenách uvedených v čl. IV Zmluvy.
5.4. V prípade znehodnotenia alebo odcudzenia zbernej nádoby je Zhotoviteľ oprávnený
fakturovať a Objednávateľ zaplatiť zmluvnú cenu vo výške 20,- € bez DPH/kus.
5.5. V prípade ak bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek faktúry alebo jej
časti, je Zhotoviteľ oprávnený pozastaviť príjem odpadu až do doby splnenia všetkých
splatných záväzkov.
VI.
Záverečné ustanovenia
6.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
6.2. Zmluva stráca platnosť v nasledovných prípadoch:
- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu
v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane
- písomnou dohodou zmluvných strán
- odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných povinnosti druhou
zmluvnou stranou

6.3. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu vykonávať len vo forme písomných
a očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
6.4. Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z toho 1 krát pre objednávateľa a 1 krát pre
zhotoviteľa.
6.5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za inak jednostranne
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
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Brantner Nová, s.r.o.
Sadová 1 3 ,0S2 01 Spišská Nová Ves
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Zhotoviteľ
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Príloha č. 1
Obchodný doklad/Zberný list
pre vedľajšie živočíšne produkty - materiál kategórie 3
„NEURČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU“
Číslo dokladu: č. zmluvy s prevádzkou + poradové číslo
ODOVZDÁVAJÚCI

CEHZ/úradné číslo:
Druh vedľajšieho živočíšneho produktu:
katalógové
množstvo [ks]
balenie
číslo
vedro 101
20 01 08
20 01 25

hmotnosť [kg]
brutto
netto

PREBERAJÚCI
Miesto určenia:
názov
KOSIŤ a.s.

adresa
Rastislavova 98
043 46 Košice

úradné číslo
SK-INCP-02KE

Prepravca:
názov

adresa

úradné číslo

ŠPZ

Brantner
Nova, s.r.o.

Sadová 13,05201
Spišská Nová Ves

COLTR35SNSK
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meno a priezvisko
zamestnanca

Dátum vydania:

Odovzdal:

meno a priezvisko, podpis, pečiatka

Prevzal:

meno a priezvisko, podpis, pečiatka

