Zmluva o poskytovaní služieb zberu, odvozu a zneškodnení biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu č. 1/BRO/2022
uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a 81 ods.7 písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Pôvodca :
sídlo:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:
Spracovateľ :
sídlo spoločnosti:
zastúpená:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:

medzi
Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
Ing. Milan Kuruc - riaditeľ
00186155
2021216736
VÚB banka, pobočka Humenné
SK89 0200 0000 0000 0232 3532
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Mgr. Jozef Ondik - konateľ spoločnosti
43904157
SK2022508081
ČSOB, a. s., pobočka Snina
SK98 7500 0000 0040 0585 7431
(ďalej len „poskytovateľ“)

uzatvárajú
túto zmluvu o odbere a zneškodnení bio odpadu a kuchynského odpadu v zmysle Nariadenia EP a Rady
( ES ) č.1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov
a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu.
Článok I.
Predmet a čas plnenia zmluvy
1. Predmetom zmluvy je odber a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu, kategória 3, katalógové číslo 200108,200125. Zvoz bude realizovaný v termínoch podľa dohody
oboch zmluvných strán.
Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Pôvodca sa zaväzuje uhradiť spracovateľovi za predmet zmluvy cenu v zmysle Článku III.
2. Prepravu odpadu zabezpečí pôvodca vlastnými vozidlami vo vhodných obaloch na prepravu odpaduuzatvárateľné nádoby. Alebo požiada spracovateľa.
3. Hmotnosť prevzatého odpadu bude stanovená na certifikovanej váhe . O prevzatej hmotnosti bude vydaný doklad – vážny lístok a bude vedená evidencia pre kontrolu dovezeného odpadu.
4. Pôvodca nesmie ukladať, resp. je povinný zabezpečiť, aby sa do nádob, kontajnerov neukladal žiaden iný
odpad, ktorý nie je predmetom zmluvy, čiže:
 nebezpečný odpad (príloha č. 1),
 objemový odpad (nábytok, nefunkčné domáce elektrospotrebiče, a pod.).
 komunálny odpad
 kovy, plasty, papier,
 iný odpad
V prípade, že sa takýto odpad bude v nádobách či kontajneroch nachádzať, spracovateľ ma právo
odmietnuť prevzatie tohto odpadu na spracovanie.
5. Ak bude odpad veľmi znečistený, pôvodca si ho musí do triediť vo vlastných priestoroch a doviesť
na uloženie vytriedený, resp. spracovateľ je oprávnený účtovať dodatočné náklady spojené s prípadným
dotriedením vo výške 11,40 €/hod. bez DPH na 1 zamestnanca.
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6. Množstvo dovezeného BRKO nesmie prekročiť 300 t ročne. Pri navýšení množstva budú potrebné
rokovania.
Článok III.
Cena predmetu zmluvy
1. Pôvodca za prevzatie každej jednej tony odpadu sa zaväzuje zaplatiť spracovateľovi nasledujúcu cenu :
a.) ak si odpad dovezie sám :
1 t = 105 € s DPH
b.) ak požiada spracovateľa o službu :
Vozidlo SV 532 AL Man Faun – cena 1/15 min.
16,50 € s DPH
1 km
1,50 € s DPH
Pomocný pracovník
1/15 min.
3,30 € s DPH
Fermentácia
1t
105,00 € s DPH
2. Spracovateľ vystaví faktúru po ukončení mesiaca v prípade realizácie dovozu a spracovania odpadu,
pričom faktúra bude splatná do 14 dní od jej vystavenia.
3. Pôvodca sa zaväzuje uhradiť faktúru – daňový doklad v dohodnutej lehote splatnosti v plnej sume
a zároveň súhlasí s tým, že v prípade nedodržania lehoty splatnosti mu bude poskytovateľom vyúčtovaný
úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Článok IV.
Trvanie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01. 01. 2022 do 31.12.2022 .
Článok V.
Odstúpenie od zmluvy
Vzťah založený touto zmluvou môže byť ukončený:
1. Počas trvania tejto zmluvy môžu obidve strany uplatniť kedykoľvek výpoveď bez udania dôvodu, kedy
výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane, ktorá musí mať písomný charakter.
2. Neuhradenie faktúry bude spracovateľ považovať za hrubé porušenie zmluvy a okamžité ukončenie
zmluvného vzťahu.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
zverejnenia na webovej stránke spracovateľa i pôvodcu.
2. Ostatné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Spory vzniknuté z tejto zmluvy sa obe strany zaväzujú riešiť vzájomnou dohodou.V prípade, že sa nedohodnú, rozhodne na návrh jednej z nich súd.
4. Zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne písomnými dodatkami potvrdenými obidvoma zmluvnými
stranami, inak sú neplatné. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú stranu po jednom
vyhotovení.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné,
vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
V Humennom , dňa : .......................

V Snine, dňa : ...............................

Pôvodca:

Spracovateľ:

Technické služby mesta Humenné
Ing. Milan Kuruc
riaditeľ príspevkovej organizácie

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Mgr. Jozef Ondik
konateľ spoločnosti
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Príloha č. 1 k ZoOL č.1/BRO/2022
Nebezpečný odpad:
-

olejové filtre (16 01 07)
opotrebované pneumatiky (16 01 03)
kaly z dna nádrží (05 01 03)
rozliate ropné látky (05 01 03)
vykurovací olej a motorová nafta (13 07 01)
iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel (14 06 03)
iné motorové, prevodové a mazacie oleje (14 06 03)
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami (15 01 10)
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry
na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (15 02 02)
brzdové kvapaliny (16 01 03)
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09
a 16 02 12 (16 02 13)
zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky (17 05 03)
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (20 01 21)
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (20 01 23)
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie
a akumulátory obsahujúce tieto batérie (20 01 33)
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23
obsahujúce nebezpečné časti (20 01 35)
drevo obsahujúce nebezpečné látky (20 01 37)
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska
prevencie nákazy (18 01 03)
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