ZMLUVA O POSKYTOVANí SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU
č. zmluvy:
2017 1 E 1769 1 uzatvoril:
Bondra
1 dodatok k existujúcej zmluve zo dňa. .
uzatvorená podra §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpísov
(ďalej

len ..Zmluva") medzí:

držiter odpadu (dalej len MDržiteľ odpadu -)

odberater odpadu

Obchodné meno:
BodvaTei s.r.o.
Sídlo:
Školská Č. 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
Názov prevádzky: Penzión a Rdtaurácia Bodva
Adresa prevádzky: Školskil č. 5, 045 01 Moldava nad Bodvou

(ďalej

len oOdberater O)

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768
SKlOl3566666
Bankové spojenie: Prima banka č.u: 86734
SK90 5600,
~/KOMASK2X
info@espjk.sk, fakturacne@espik.sk
Kontakt:
0950 401 401 - inlol/nka
Úradné číslo:
STOD-SL46-SK 1 C.j.. 102712013
č.j.: OU-SL-OSZP-2014/002058-010 PV
Rozhodnutie:
Obchodné meno:
Sídlo:
lCD:
IC DPH:

lCD:
IC DPH/OIC:
Tel. kontakt:

36210269
2021601670
09054137341 +421554602708
Email:
valeria.vincova@bodvatel.skJ info@penzionbodva.sk
Zastúpeny osobou: Valéria Vincová
KeĎŽe držiteľ odpadu

potrebuje zlikvidovať odpad, resp. s nim naložiť v súlade so zákonom Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni
právnych predpisova v súlade s vykonávacími predpismi k predmetnému zákonu sa zmluvné strany dohodil takto:

neskor~ích

I.
Predmet zmluvy

že bude Odberateľovi odovzdávať výlučne odpady uvedené v článku ll. bod 1 tejto Zmluvy, a Odberateľ sa zaväzuje tieto odpady zlikvidoval',
s platnou legislatívou.
Držiteľ odpadu sa zavazuje. že za prevzatie odpadu, odvoz odpadu podľa tejto Zmluvy a jeho nebiednu likvidáciu, resp. použitie v súlade s platnou legislativou zaplatí
Odberateľovi cenu dohodnutú podra článku II. bod 1 tejlo Zmluvy a dodrží ostatné ustanovenia tejto Zmluvy.
Držiteľ odpadu sa zaväzuje,
naložiľ s nimi v súlade

1.

resp.

2.

II.
Odpady, mnofstvo a cena
Pôvodca odpadu. Držiter sa zavazuje odovzdávat' Odberatefovi nasledovné druhy odpadov v nasledovných množstvách a za nasledovné ceny kde
zavazuje k nižšie vypisaným častiam tejto zmluvy:

1.

odberateľ a dodávateľ

sa

Odpady:
A}
Odvažať 20 01 25 - použite rastlinné oleje a tuky z prevadzky držltel'a odpadu
Odberateľ sa zaväzuje platiľ dodávaterovi
EUR I E bez DPH za 1 kg odobratého požitého oleja a tuku na zaklade faktúry vystavenej dodávateľom.
Podkladom k vystaveniu faktúry bude odberaterom potvrdený dodaci I zberný list. resp. záznam o odbere odpadu.

Odberater poskytuje dodávaterovi v rámci dlhodobej spolupráce tzv. "Bodový systém" kde každý 1kg odpadu má hodnotu 1 bod. Pri nazbieraní dostatočného počtu
bodov je možnosť čerpania produktov z produktového katalógu. Produktový katalóg je k nahliadnutia na stránke wwwespik.sk. Bližšie Informácie o bodovom systéme.
viac obchodné podmienky ktoré dodatkom danej zmluvy o poskytovani služieb pri zbere a odvoze odpadu.
Počet

a objem

zapožičaných

Odvaiať 20

S}

Držiteľ odpadu

l"\:/1

zberných nádob:

1x501

-------

01 08 - vedi 8Jsle Žlvoclsne produkty matenal kategone 3 .. kuchynsky odpad" z prevadzky drZltel'a odpadu

sa zaväzuje

D

platiť odberateľovi nasledovne:

Vývoz odpadu 4x mesačne

~ Objem suda 60 L - 1ks týždenne

I

I

I

I
I

Iné dojednané podmienky:

28"
EUR I E bez DPH mesačne
Každý prevzatý sud navyše v danom mesiaci je spoplatnený sumou
7.- E bez DPH

D
D

vývoz odpadu 4x mesačne
Objem suda 60 L - 2ks týŽdenne
60,EUR I E bez DPH
Každý prevzatý sud navyše v danom mesiaci je spoplatnený sumou
6 E bez DPH

mesačne

vývoz odpadu 4x mesačne
Objem suda 60 L - 3ks týždenne
84.
EUR I E bez DPH mesačne
Každý prevzatý sud navyše v danom mesiaci je spoplatnený sumou
6 E bez DPH

Pocet a objem

zapožičaných

Platnosť zberu odpadu od;

zberných nádob:

1,; 601 vip

rezervné nádoby IL..

Dojednaný vývoz odpadu v Intervale:

Objem suda: 60 L
Cena za zber a odvoz odpadu bez DPH:

,- EUR/€: mesačne

Každý prevzatý sud navyte v danom mesiaci:
....11 ,-.....

EUR/€ bez DPH

_

2.1.2017

Odberateľ odpadu má nárok fakturovať držiterovi Odpadu Odplatu za vYvoz odpadu aj v prípade. ak držitef odpadu neodovzdá odpad v zmysle hore uvedeného batiku
dojednaného vývozu odpadu a nepodplše odberateľovi odpadu zberný list o odovzdaní odpadu.
Fakturácia sa uskutočni k poslednému dňu v mesiaci. Splatnosť faktúry je 14 dnI. Zapožičanie zberných nádob je bezplatné. V pripade znehodnotenia, alebo odcudzenia zbernej
nádoby je odberater oprávnený fakturovať a dodávateľ povinný zaplatiť zmluvnú cenu nádoby vo výške 20 EUR E 11 ks bez DPH.

V!etky ceny v bode sú úplné, uvedené bez DPH, vrátane dopravných a manipulačných nákladov.
2.
3.

Odpady su zatriedené podra podmienok daných platným zákonom o odpadoch a jeho vykonávacimi predpismi, ako aj ostatnými platnými všeobecne záväznými pravnymi
predpismi, upravujúcimi odpadové hospodárstvo.
Zmluvné strany sa dohodnú na pravidelných terminoch a približných množstvách postupného odvozu odpadu uvedeného v článku II. bod 1. V pripade. ak vznikne u Držiteľa
odpadu potreba doviezť odpad aj mimo uvedených dohodnutých terminov, zaväzuje sa Držiter informovať Odberatefa o potrebe takéhoto odvozu a prislušnom množstve
a druhu odpadu aspo" tri pracovné dni vopred.

,.
2.
3.

4.
5.

6.

III.
Platobné podmIenky
K cene za prevzatie odpadu podfa článku II. bodu 1 bude pripočitaná da" z pridanej hodnoty podra zákona é. 22212004 Z.z. v znení neskor!.lch právnych predpisov. Cena
za prevzaUe Odpadu Odberatefom je splatné na základe faktúry, ktorú vystavi Odberater, pričom splatnosť faktUry je stanovená na 14 dni.
Cena za odpad je splatná každý mesiac, ktorá zahŕňa dohodnutý pravidelný odber a to na minimálne 1x za mesiac.
Cena za vygenerovanie prihlasovaclch údajov do .systému online" evidencie odpadu. ktorej súčasrou je vyplnené Uačivo o vzniku a nakladani s odpadom a evidenčné listy
odpadu je 19.00 E bez DPH za daný kalendárny rok. Cena bude fakturovaná raz ročne a to vždy k poslednému mesiacu (december) v danom roku. V cene je zahrnuté
spracovanie ročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladani s odpadom, jeho zaslanie na sídlo spolocnosti držiteľa odpadu do 15. Januára. Každá nová prevádzka, držiteľ
odpadu má danú službu pre daný kalendárny rok bezptatnu. Spoplatnenie služby začína plynuť dal~ím kalendárnym rokom. Obchodné podmienky systému evidencie
odpadu su uvedené na stránke wwweyjdenciaodpadoy.sk
Úrok z ome~kania pri oneskorenej uhrade faktOry sa bude riadiť podľa § 369 ods. 1 zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskor§lch predpisov.
Platba bude zo strany Držitera splatná na základe faktury na učet Odberatera
Faktúru zasielať emailom
Platba bude splatná hotovosťou na prevádzke na základe faktUry a doklade o úhrade
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _--J

I

O

5;a

O

Cena uvedená v článku ll. bod 1 tejto Zmluvy sa môže každý rok upravovať o rocnú mieru inflácie, alebo zvyšovania nákladov pri zhodnotenI, alebo likvidácie odpadu.
Vyrozumenie o navýšenie ceny dostane kaŽdý držiter odpadu, kde pri navýšeni ceny je platný dodatok k danej zmluvy.

IV.
OalSle dvlzky zmluvných strAn
1.

Odberater sa zavazuje :
1.1.
Naložiť s vy!šie uvedenými odpadmi v súlade so zákonom č. 7912015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorYch zákonov v zneni neskoršIch predpisova jeho
vykonávacimi predpismi, ako aj ostatnými platnými všeobecne závaznými právnymí predpismi, upravujúcimi odpadové hospodárstvo.
1.2.
,eL;dlo!it' Držiterovi odpadu na požiadanie doklad o oprávnení k nakladaniu s odpadmi.
1.3. I2SI Vygenerovať prihlasovacie meno a heslo pre Držitera odpadu do .online" evidencie odpadu www.evidendaodpadov.sk ktorá slúži ak.o kompletný report pre
hlásenia o vzniku a nakladanI odpadu, kde pôvodca odpadu je povinný do 28.2. nasledujúceho roka odovzdať vyplnené hlásenie podľa prlslušnej ~ablóny
ministerstva životného prostredia a to okresnému úradu životného prostredia.
Prihlasovacle meno:
Heslo :..
.
.
Posielal' mesačný report evidencie odobratého odpadu odberalelom aKo aj kópie zberných
dokladov o vývoze odpadu na email:

O
1.4.

2.

Prevádzky - stravovacie zariadenia školských jedálni sú oslobodené od zberu odpadu a následných platieb v rámci lelnYch prázdnin pre mesiace od 1.7 do 31.8 (Júl
• August) len v prípade ak sa zber nebude vykonávať.

Držiter odpadu sa zaväzuje :
2.1.
podra výskytu priebežne odovzdávať odpady Odberaterovi v súlade s touto Zmluvou a so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacImi predpismi, ako aj ostatnými
platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujUcimi odpadové hospodárstvo a lo v súlade s článkom II bod 4. a 5. tejto Zmluvy,
odovzdať Odberalerovi iba odpady Kategórie č.3 podfa Nariadenia (ES) č.l069/200Q Európskeho partamentu a Rady, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy
2.2.
týkajuce sa vedrajšich živočíšnych produktov neurčených pre fudskú potrebu, v zneni neskor!ích predpisov.
2.3.
Uhradiť Odberatefovi dohodnutu cenu za prevzatie odpadov stanovenú v článku II. bod 1 tejto Zmluvy,

V.
1.
2.
3.

4.

5.

1.
2.

3.

4.

Doba trvania zmluvy
Táto Zmluva nadobuda platnosť dňom jej podplsania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v zmysle ust. § Sa zákona č.
21112000 Z.z. o slobodnom pristupe k informáciám a o zmene niekto 'ch zákonov zákon o slobode informáciI) v znenI neskorších predpisov.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu
neurčitú I určitú do
31.12.2017

D

V prípade, ak daná zmluva medzi zmluvnými stranami je uzavretá na dobu určitú, výpovedná lehota je 6 mesiacov odo dňa doručenia výpovede druhou zmluvnou stranou.
V prípade. ak daná zmluva medzi zmluvnými stranami je uzavretá na dobu neuréi1ú, výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
kaleonôárneno mesiaca po do~ni VÝPO"'l:!1~.
Zmluva sa ru~l:
4.1.
Dohodu obidvoch Zmluvných strán,
4.2.
Odstupenim od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán doručením druhej zo Zmluvných strán v pripade, že druhá zo Zmluvných strán podstatným spOsobom poru~uje
niektoré ustanovenia tejto Zmluvy, pričom za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Držitefa odpadu sa považuje okrem iného ome~kanie Drži1ef odpadu s úhradou
splatnej faktúry.
5.1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodlí, fe ak dr1:iter odpadu vypovedá predmetnú zmluvu odberateTovl odpadu a od doručenia výpovede nechce, aby
odberatef odpadu daný odpad likvidoval vo výpovednej lehote, odberateT odpadu ma nárok fakturovať dr1:lteľovl odpadu Jednorazovú zmluvnú pokutu vo výAke
500 Eur bez DPH.
VI.
Prechod zodpovednosti, náhrady tk6d
Zodpovednosť za nakladanie s odpadom prevzalým podfa tejto Zmluvy prechádza z Držitefa odpadu na Odberatefa prevzatlm za podmienky, že Držitef odpadu odovzdal
Odberateľovi odpad v súlade s touto Zmluvou.
Pokiaf dôjde po uzatvoreni tejto Zmluvy k nezrovnalostiam, ktorYch príčinou je neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov alebo ínformácil poskytnutých Orfitefom pred
uzatvorenim tejlo Zmluvy, alebo zámerne zatajenou informáciou týkajúcou sa odpadov. podstatných pre uzatvorenie tejto Zmluvy, vyhradzuje si Odberateľ právo odmietnuť
prevzatie týchto odpadov. Odberatef nezodpovedá za žiadne náklady vzniknuté Držitefovi Odpadu v tejto súvislosti.
Ak odovzdá Drtiter odpadu Odberaterovi odpad iný ako uvedený v č. II. tejto Zmluvy, alebo s inými vlastnost'ami, zavazuje sa uhradiť pripadnú vyššiu cenu za jeho
prevzatie. V prípade, že prevzatie tohlo odpadu nebude prlpustné alebo nebude v možnostiach Odberatera, Oržiter odpadu sa zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené
s manipuláciou a prepravou tohto odpadu späť Oržiterovi odpadu a v prlpade ak Odberatef zabezpeči likvidáciu tohto odpadu, uhradí mu Držiteľ odpadu aj náklady na
takúto likvidáciu.
Účastnicl sa dohodli, že Odberateľ má právo neprevziar odpad od Držiteľa odpadu, pokiaf neuhradi predo~lú faktúru do 14 dni od dátumu jej splatnosti.
VII.
ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ako aj dalšie vzt'ahy vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré
tu nie sú upravené konkrétnymi ustanoveniami. sa budú riadiť Obchodným zákonnikom a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré s predmetom tejto Zmluvy
súvisia.
Zmluvné strany sa dohodli. že v pripade ak by bola táto Zmluva alebo ktorákorvek jej časť z akéhokoNek dôvodu neplatná, neúčinná alebo nevykonaterná. zaväzujú sa
obidve Zmluvné strany bez zbytOČflého odkladu po tom ako sa o takejto skutočnosti dozvedia uzavriet' novú platnú a účinnú Zmluvu.
Túto Zmluvu možno meniť a dopltlať iba písomnou dohodou oboch Zmluvných strán.
Táto Zmluva sa vyhotovi v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý pre jednu Zmluvnú stranu.
Zmluvné strany vyhlasujú, fe sl Zmluvu pred jej podpisanim riadne a pozorne prečítali, Jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli, na tomto prAvnom úkone sa
dobrovofne dohodU a prejav Ich vOle Je slobodný, válny, zrozumlteTný a určitý, pričom túto Zmluvu neuzatváraJú v tiesni a ani za nápadne nevýhodných
podmienok. Na znak svojho súhlasu s obsahom Zmluvy túto vlastnoručne podplsa!1.
Záverečné

1.

2.
3.
4.
5.

V: Moldava Nad Bodvou
Drtite! odpadu, petialka

dňa;

2.1.2017
podpis:

Odberale! ESP/K Group s.r.o., petiatka

'3roup s.r.o.
0:'5 4~ Orln ~ 31

E~"'K

P!K

IČ'): ::?;~~~

č. živ. r:;g.:

7/, _

II
1/

