
 NÁVRH ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU
, podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“) medzi:

Odovzdávajúci (pôvodca, držiteľ) odpadu (ďalej len „Držiteľ odpadu ”)
Obchodné meno:
Sídlo: V.H.Kalinka  č. 13, 962 25 Slatinské Lazy
IČO: 
DIČ: 
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba: 
Tel.:
E-mail: 

a

preberajúci (odberateľ a prepravca) odpadu (ďalej len „Odberateľ ”)
Obchodné meno: Marián Babic – EKOBAM  
Sídlo: Mlynská 79/29, 962 61  Dobrá Niva
IČO: 51 347 822
DIČ: 10 748 394 91
Spoločnosť zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Zvolen, odbor živnostenského podnikania, 
živnostenský register č. 670-27320
OÚ Zvolen reg. č. OU-ZV-OSZP-2018-004179, reg. č. 2/2018
ŠVPS SR reg. č. COLTR74ZV-SK
Kontaktná osoba: Marián Babic
Tel: +421915651829
Email: ekobam@ekobam.sk

I.
Predmet zmluvy

1. Odberateľ je spoločnosťou založenou podľa slovenského právneho poriadku, ktorej predmetom je i zber,
preprava,  sprostredkovanie  a obchod  s  odpadmi  a to:  biologicky  rozložiteľný  kuchynský  a reštauračný
odpad  kat. č.  20 01 08  a použité jedlé oleje a tuky kat. č. 20 01 25. Na uskutočňovanie týchto činností
disponuje príslušnými oprávneniami vydanými Okresným úradom Zvolen,  Odbor starostlivosti o životné
prostredie:  OU-ZV-OSZP-2018-004179,  reg.  č.  2/2018  a Štátnou  veterinárnou  a potravinovou  správou
Slovenskej republiky číslo 2018/0564-264, reg. č. COLTR74ZV-SK. 

2. Držiteľ  odpadu  je  povinný  zlikvidovať  odpad  resp.  s ním  naložiť  v súlade  so  zákonom  č.  79/2015  Z.z.
o odpadoch  v znení  neskorších  predpisov  a v súlade  s vykonávacími  predpismi  k predmetnému  zákonu.
Držiteľ odpadu sa zaväzuje, že bude Odberateľovi odovzdávať výlučne odpady uvedené v článku II. bod 1
tejto  Zmluvy a Odberateľ  sa  zaväzuje  tieto odpady zlikvidovať,  resp. naložiť  s  nimi v súlade s platnou
legislatívou. 

3. Držiteľ odpadu sa zaväzuje, že za prevzatie odpadu, odvoz odpadu podľa tejto Zmluvy a jeho následnú
likvidáciu, resp. použitie v súlade s platnou legislatívou zaplatí Odberateľovi cenu dohodnutú podľa článku
II. tejto Zmluvy a dodrží ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. 
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II.
Odpady, množstvo a cena

1. Držiteľ odpadu sa zaväzuje odovzdávať Odberateľovi nasledovné druhy odpadov v nasledovných
množstvách a za nasledovné ceny kde Držiteľ odpadu  a Odberateľ sa zaväzuje k nižšie vypísaným častiam 
tejto zmluvy:

Odpady: 
a) Prevziať a odvážať biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady, vedľajšie živočíšne 

produkty materiál kategórie 3 „ kuchynský odpad“, 20 01 08  - biologicky rozložiteľný kuchynský 
a reštauračný odpad z prevádzky držiteľa odpadu 

    Počet a objem zapožičaných zberných nádob: barel /sud 1 x 60l VZP
b) Prevziať a odvážať použité separované jedlé rastlinné, potravinárske oleje a tuky, 20 01 25 – jedlé 

oleje a tuky z prevádzky  držiteľa odpadu 
     Počet a objem zapožičaných zberných nádob: barel/sud 1x 60l VZP

2. Prevzatie a odvoz odpadu bod 1 písm. a) tohto článku sa bude vykonávať pravidelne, 1x mesačne alebo
podľa potreby– 1 x 60l VZP mesačne a odvoz odpadu bod 1 písm. b) tohto článku sa bude vykonávať podľa
potreby – 1 x 60l VZP.

3. Za prevzatie a odvoz odpadu bod 1 písm. a)  a odpadu bod 1 písm. b) tohto článku a intervalov určených
v bode 2 tohto článku  Držiteľ odpadu sa zaväzuje platiť Odberateľovi  sumu  10,-EUR za prevzatú zbernú
nádobu.

4. Každý prevzatý sud navyše v danom mesiaci, v dohodnutých intervaloch je spoplatnený sumou  5,-EUR.
Mimoriadne  prevzatie  a odvoz  odpadu  mimo  dohodnutých  intervalov  je  spoplatnené  sumou  9,-EUR.
Mimoriadne prevzatie a odvoz odpadu nahlási Držiteľ odpadu aspoň deň vopred telefonicky alebo mailom.

5. Zapožičanie  zberných  nádob  je  bezplatné.  V prípade  poškodenia  alebo  odcudzenia  zbernej  nádoby  je
Odberateľ oprávnený fakturovať a Držiteľ povinný odpadu zaplatiť zmluvnú cenu nádoby vo výške 25,-EUR.

6. O každom prevzatí a odvoze odpadu Odberateľ odovzdá Držiteľovi odpadu Zberný list – obchodný doklad
s potrebnými náležitosťami. 

7. Odberateľ  odpadu  má nárok  fakturovať  Držiteľovi  odpadu  odplatu  za  prevzatie  a  odvoz  odpadu  aj  v
prípade,  ak Držiteľ  odpadu neodovzdá odpad v  zmysle  dohodnutého balíka  služieb  prevzatia a vývozu
odpadu.

8. Fakturácia sa uskutoční k poslednému dňu v mesiaci. Splatnosť faktúry je 10 dní odo dňa doručenia.
Úrok z omeškania pri oneskorenej úhrade faktúry sa bude riadiť podľa § 369 ods. 1 zákona číslo 519/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Všetky ceny sú úplné, bez DPH, vrátane dopravných a manipulačných nákladov. Odberateľ nie je platca
DPH.

9. Platba bude zo strany Držiteľa uhradená na základe faktúry na účet Odberateľa uvedený vo faktúre alebo 
hotovosťou na prevádzke na základe faktúry a dokladu o úhrade. 

10. Odpady  sú  zatriedené  podľa  podmienok  daných  platným  zákonom  79/2015  Z.z.  o  odpadoch  v znení
neskorších  predpisov a  jeho vykonávacími  predpismi,  ako aj  ostatnými  platnými  všeobecne záväznými
právnymi predpismi, upravujúcimi odpadové hospodárstvo. 
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III.
Ďalšie záväzky zmluvných strán

1. Odberateľ sa zaväzuje : 
a) naložiť s vyššie uvedenými odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacími predpismi, ako aj 
ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi odpadové hospodárstvo 
a poskytovať ďalšie služby podľa tejto zmluvy,

b) predložiť Držiteľovi odpadu na požiadanie doklad o oprávnení k nakladaniu s odpadmi. 
2. Držiteľ odpadu sa zaväzuje : 

a) podľa výskytu priebežne odovzdávať odpady Odberateľovi v súlade s touto Zmluvou a so zákonom o 
odpadoch a jeho vykonávacími predpismi, ako aj ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, upravujúcimi odpadové hospodárstvo,

b) odovzdať Odberateľovi iba odpady Kategórie č.3 podľa Nariadenia (ES) č.1069/2009 Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych 
produktov neurčených pre ľudskú potrebu, v znení neskorších predpisov. 

c) Uhradiť Odberateľovi dohodnutú sumu za prevzatie odpadov stanovenú v článku II.  tejto Zmluvy. 
IV.

Doba trvania zmluvy
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom

nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede. 
3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že ak Držiteľ odpadu vypovedá predmetnú zmluvu Odberateľovi bez

plynutia  výpovednej  lehoty,  Odberateľ  má  nárok  fakturovať  Držiteľovi  odpadu,  jednorazovú  zmluvnú
pokutu vo výške 200,-EUR bez DPH.  

4. Výpovedná lehota sa nevzťahuje pre prevádzku, ktorá preukáže, že prevádzku ukončuje z dôvodu úplného
zrušenia, alebo predaja.

5. Zmluva sa ruší: 
a) dohodou obidvoch zmluvných strán, 
b) výpoveďou zmluvnej strany a to po uplynutí trojmesačnej výpovednej lehoty,
c) odstúpením od Zmluvy jednej zo zmluvných strán doručením druhej zo zmluvných strán v prípade, že

druhá zo zmluvných strán podstatným spôsobom porušuje niektoré ustanovenia tejto Zmluvy, pričom
za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Držiteľa odpadu sa považuje okrem iného omeškanie Držiteľa
odpadu s úhradou splatnej faktúry. 

V.
Prechod zodpovednosti

1. Zodpovednosť za nakladanie s prevzatým odpadom podľa tejto Zmluvy prechádza z Držiteľa odpadu na
Odberateľa prevzatím za podmienky,  že Držiteľ  odpadu odovzdal  Odberateľovi  odpad v súlade s touto
Zmluvou. 

2. Ak sa pri odovzdávaní odpadu Odberateľovi zistí, že ide o odpad iný ako uvedený v článku II. tejto Zmluvy,
alebo s inými vlastnosťami je Odberateľ v takomto prípade oprávnený takýto odpad neprevziať.

3. Účastníci  sa  dohodli,  že  Odberateľ  má  právo  neprevziať  odpad  od  Držiteľa  odpadu,  pokiaľ  neuhradí
predošlú faktúru do 10 dní od dátumu jej splatnosti. 
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VI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  táto  Zmluva  sa  riadi  právom  Slovenskej  republiky.  Práva  a  povinnosti
zmluvných strán, ako aj ďalšie vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré tu nie sú upravené konkrétnymi
ustanoveniami, sa budú riadiť Obchodným zákonníkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré
s predmetom tejto Zmluvy súvisia.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak by bola táto Zmluva alebo ktorákoľvek jej časť z akéhokoľvek
dôvodu  neplatná,  neúčinná  alebo  nevykonateľná,  zaväzujú  sa  obidve  Zmluvné  strany  bez  zbytočného
odkladu po tom ako sa o takejto skutočnosti dozvedia uzavrieť novú platnú a účinnú Zmluvu. 

3. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 
4. Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý pre jednu zmluvnú stranu. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním riadne a pozorne prečítali, jej obsahu v plnom

rozsahu porozumeli, na tomto právnom úkone sa dobrovoľne dohodli a prejav ich vôle je slobodný, vážny,
zrozumiteľný a určitý, pričom túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Na znak svojho súhlasu s obsahom Zmluvy túto vlastnoručne podpísali. 

Dátum a miesto podpisu zmluvy

                                                                                                    
     _ ___________________________                                                 ____________________________
                   Držiteľ odpadu                                                                                 Odberateľ odpadu
                 pečiatka a podpis                                                                                pečiatka a podpis
       

4


