
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:1 /2019 - ZSS 
 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ (prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania – ZSS) 

Názov:  Výdajná školská jedáleň pri ZŠ     

Adresa: Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie 

IČO: 37873814 

DIČ: 2021638476 

IČ DPH: SK2021638476 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

Osoba oprávnená k zastupovaniu: Ing. Eva Griegerová 

Tel.kontakt: 053/4541172,0948 900 287 

E-mail: direktor@zspalnam.sk 

Názov prevádzky: Výdajná ŠJ pri ZŠ 

Adresa prevádzky: Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie 

 

a 

 

Zhotoviteľ:        

Názov:                                        Ekover, s.r.o. 

Sídlo:                                              SNP 34, 05361  Spišské Vlachy 

Zapísaná v obch. registri:              Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 4725/V  

Osoba oprávnená k zastupovaniu: Ing. Jozef Perháč, konateľ spoločnosti 

IČO:                                                 31 691 021 

DIČ:                                                 2021263398 

IČ DPH:                                           SK 2021263398 

Bankové spojenie:                           Prima banka a.s. 

Číslo účtu:                                      SK04 5600 0000 0034 1677 7001 

Tel. kontakt:                                    053/447 25 34, 053/447 23 90 

E-mail:                                            ekover.spvl@gmail.com 



Čl. II. 

Predmet zmluvy 

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), 
 
20 01 25 – jedlé oleje a tuky (separovaný použitý potravinársky olej) 
 
Typ zbernej nádoby: 
 
- plastové vrece (BIO-sáčok) 
- BIO-nádoba (7l,10l, 21l) 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi vykonávať zber a prepravu uvedených odpadov za 
účelom ich ďalšieho zhodnotenia resp. zneškodnenia podľa dohodnutého harmonogramu. 
Počet označených plastových uzatvárateľných zberných nádob a plastových vriec zabezpečí 
zhotoviteľ po oznámení objednávateľom. Zhotoviteľ zabezpečí vývoz nad rámec dohodnutého 
harmonogramu, prípadne mimoriadny vývoz na základe e-mailovej, telefonickej prípadne 
faxovej výzvy Objednávateľa, najneskôr do 48 hodín od prijatia tejto výzvy. 

 
Čl. III. 

Čas plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 3.9.2019 

2. Počas trvania zmluvného vzťahu môže zmluva zaniknúť: 
a) 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, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných povinnosti 

druhou zmluvnou stranou. 
              Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

a) nedodržanie harmonogramu odvozu (viď. príloha) dlhšie ako 1 mesiac, 
b) neumožnenie prístupu k zberovým nádobám, 
c) neuskutočnenie zberu, odvozu a zneškodnenia odpadov viac ako dvakrát za 

sebou, 
d) neuhradenie výkonu za dve fakturačné obdobia v termíne splatnosti faktúry. 

 

Čl. IV. 

Cena, fakturačné  a platobné podmienky 

 

1. Cena za plnenie predmetu Zmluvy sú stanovené dohodou zmluvných strán nasledovne: 
 
- zber, vývoz a zneškodnenie odpadu–16,48 €/mesiac (frekvencia vývozu – 1x týždenne) 
- mimoriadny vývoz kuchynského odpadu mimo harmonogramu – 10 €/vývoz 
 
Ceny sú uvedené bez DPH. 



 
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.  

 
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 
0,05 %  z  fakturovanej ceny za každý deň omeškania z dlžnej sumy narastajúcim. 

 
4. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  písomne informovať  objednávateľa  o  zmenách  ceny  za  odvoz 

a zneškodnenie  odpadov.  
 
 

Čl. V. 

Povinnosti zhotoviteľa 

 

Zhotoviteľ je povinný vykonávať dohodnuté práce riadne, v čas, 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. 

 

Čl. VI. 

Povinnosti objednávateľa 

 
1. 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. 

 
2. Objednávateľ  je  povinný  zabezpečiť,  aby sa v zberových nádobách nachádzal len  odpad 

v zmysle Zák. č. 409/2006 Z.z. o odpadoch  a  v  zmysle  Vyhlášky  ministerstva ŽP SR č. 
284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje  katalóg  odpadov. 

 
3. V prípade, že budú zistené v zberových nádobách iné odpady, zberná nádoba nebude   
     vyvezená. 
 

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z toho 1 krát pre objednávateľa a 1 krát pre 
zhotoviteľa. 

 
2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu vykonávať len vo forme písomných 

a očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  
 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť    
    dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 



 

 
 
V Spišských Vlachoch, dňa:                                    V Spišskom Podhradí, dňa: 23.08.2019 
 

 

 

 

 

Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Perháč    Za objednávateľa:   Ing. Eva Grigerová 
                                
 
 

 


