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POSKYTOVATEĽ SLUŽBY 

Názov BRANTNER Poprad s.r.o. 

Sídlo Nová 76, 058 01 Poprad 

Zastúpený/štatutári sp. Ing. Tibor Papp – konateľ, Ing. Vladimír Habala - konateľ 

Bankové spojenie Tatra banka, a.s., BIC - SWIFT kód: TATRSKBX, IBAN: SK2711000000002620844764 

IČO 36 444 618 IČ DPH SK2020016988 

Zapísaný v OR Zapísaná  v ORSR Prešov, odd. Sro, vl.č.10137/P 

Vybavuje Mgr. Viktória Verébová,  obchodná manažérka Mobil: 0902 650 650 E-Mail: viktoria.verebova@brantner.sk 

 
ODBERATEĽ SLUŽBY 

Názov Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 
Sídlo Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica 

Zastúpený/štatutár sp. Ing. Radoslav Šeliga 

Bankové spojenie Fio banka, a.s. Bratislava 

IBAN: SK5383300000002001136881  
IČO 50552597 IČ DPH SK2120383023 

Zapísaný v OR Prešov, Vložka číslo:  33674/P-Zbl 

Vybavuje Soňa Pažická, manažérka reštaurácie Mobil:  0915 890 374 E-Mail: teplickyzvoncek@gmail.com  

Prevádzka  Registrovaný sociálny podnik, Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica 

 

I Preambula 
Poskytovateľ je organizácia pôsobiaca v oblasti komplexných environmentálnych služieb pre priemyselnú a komunálnu klientelu na Slovensku, zároveň je aktívnym 
poskytovateľom komplexných služieb v oblasti environmentálnych služieb, nakladania s odpadom, činnosťami jeho úpravy, zhodnotenia, recyklácie 
a zneškodňovania a facility služieb. Všetky ponúkané služby zabezpečuje na profesionálnej úrovni s ohľadom na bezpečnosť, ochranu životného prostredia 
v rozsahu platných oprávnení a autorizácii udelených autoritami v Slovenskej republike. 
Rozsah Služieb Poskytovateľa podľa predošlého bodu zahŕňa množinu služieb nasledovne:  

x nakladanie s odpadom a jeho vysporiadanie (úprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie),  

x s tým súvisiace dopravné a manipulačné služby, nájom prostriedkov (kontajnery, lisy, mechanizmy),  

☐ environmentálne poradenstvo a inžiniering,  

☐ Iné činnosti poskytovateľa 
Odberateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem o služby Poskytovateľa. Odberateľ je k objednaniu služby kompetentný a právne spôsobilý.  
 

II Predmet Zmluvy 
2.1  Záväzne dohodnutým Predmetom Zmluvy je Špecifikácia služieb daná kombináciou Množiny služieb-rozsahu (podľa článku I.) a konkrétneho Modulu 

služieb-nasadenia (podľa článku IV. Zmluvy). 
2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať Predmet Zmluvy podľa dohody jednorazovo alebo opakovane, vždy však kvalitne, včas, kompetentne s odbornou 

starostlivosťou, so zreteľom na bezpečnosť, záujem Odberateľa, ochranu životného prostredia a majetku zmluvných, ako aj tretích strán.  
2.3  Odberateľ sa zaväzuje byť súčinný a za dodanie Predmetu Zmluvy Poskytovateľom riadne a včas zaplatiť a to v cene a za podmienok dohodnutých v tejto 

Zmluve a jej Prílohách. 
 
 

III Zadanie odberateľa 

 

 

Vývoz (Kuchynský odpad) BRKO a použité jedlé oleje a tuky: jednorázový vývoz 1ks 60l uzatvárateľná nádoba minimálne 1x 

mesačne. 

 

 

 

 

 

 

 
 

............................................................................. 
Podpis zodpovedného pracovníka za odberateľa 
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IV Moduly služieb (nasadenie) 
Nasadenie Služieb stanovené v Moduloch nižšie definuje štandardy výkonu Služieb Poskytovateľa, s čím Odberateľ plne súhlasí. 
 

BASIC 
☐ 

OPTIMAL 
x 

INDIVIDUAL 
☐  

✓ Výkon na základe objednávky 
✓ Potvrdenie záväzku do 24 hod. 
✓ Dispečing - 6:00-14:00 hod., pracovné dni 
✓ Nástup na výkon do 48 hodín (napr. 

pristavenia kontajnerov)  
✓ Doklady o výkone s faktúrou 
✓ Certifikát o zhodnotení/zneškodnení 

odpadov (na vyžiadanie) 
✓ Fakturácia per výkon 

  

✓ BASIC + 
✓ Iniciačná obhliadka pred výkonom 
✓ Proaktívne plánovanie výkonu podľa 

znalosti z predošlých piatich výkonov 
✓ Dispečing 24 hod., pracovné dni 
✓ Prednostné termíny vývozov,  
✓ Poradenstvo pre optimalizáciu  služieb  
✓ Certifikát o zhodnotení/zneškodnení 

odpadov elektronicky 
✓ Fakturácia za kumulovaný výkon 

✓ BASIC + OPTIMAL +  
✓ Individuálne služby naviac podľa 

výberu 
✓ Proaktívna starostlivosť a účasť na 

plánovaní zdrojov 
✓ Komplexná evidenčná a spravodajská 

podpora 
✓ Využívanie systémových rozhraní 
✓ Environmentálny audit 
✓ Environmentálny inžiniering vo 

všetkých oblastiach životného 
prostredia 

✓ Fakturácia za kumulovaný výkon 
s individuálnymi podmienkami 

 
Poskytovateľ v zmysle zadania Zmluvy (článok III Zmluvy) vypracoval záväznú cenovú ponuku (Príloha č. 1), v ktorej dohodnuté podmienky majú platnosť zmluvných 
podmienok podľa tejto Zmluvy. Zmluva, vrátane Príloh a všeobecné obchodné podmienky predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.  
 

V Záverečné ustanovenia 
5.1  Ak nie je výslovne dohodnuté, Poskytovateľ môže použiť základnú identifikáciu Odberateľa v rozsahu jeho obchodného názvu (mena) ako referenciu 

na účely svojich marketingových aktivít, pričom súhlas Odberateľa nie je potrebný. 
5.2 Odberateľ vyhlasuje, že si túto zmluvu a jej integrované prílohy pred podpisom prečítal, a že bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom oboznámení 

sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle zmluvných strán. 

 
Dátum a miesto podpísania Zmluvy Poskytovateľa služby a Odberateľa služby: 31.7.2020, Poprad 

 

 Poskytovateľ                     Odberateľ 

 

 

 

 

 

  

 

Ing. Martin Suchý -  na základe plnej moci z 24.5.2019 
BRANTNER Poprad s.r.o. 

 

Odberateľ služby 

 

Ing. Tomáš Supek – na základe plnej moci z 24.5.2019  
BRANTNER Poprad s.r.o. 
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Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky realizácie zákazky/práce a dodávky (ďalej len „činnosť“). Tieto podmienky realizácie 
zákazky upravujú vzťah odberateľa a poskytovateľa v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so všetkými platnými 
právnymi predpismi upravujúcimi predmet plnenia tohto zmluvného vzťahu. Na právne vzťahy viažuce 
sa k objednávke /po jej podpísaní zmluve, neupravené touto zmluvou, sa vzťahujú príslušné 
ustanovenia Obchodného zákonníka ako aj zákona č. 79/2015 Z.z.. Účelom tejto Zmluvy je úprava 
vzťahov medzi zmluvnými stranami pri zabezpečovaní služieb odpadového hospodárstva odberateľa, 
vrátane prevzatia odpadov od odberateľa a ich následného zneškodnenia alebo zhodnotenia, 
prepravných a legislatívnych služieb v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so všetkými platnými právnymi 
predpismi upravujúcimi predmet plnenia tohto zmluvného vzťahu.  
Podmienky predmetu plnenia: Poskytovateľ vykoná objednanú činnosť (viď Príloha.č.1) v dohodnutom 
rozsahu a v zmysle tejto Zmluvy a obvyklých technologických postupov. Poskytovateľ zrealizuje 
objednanú činnosť v dohodnutom zmluvnom module, za dodržania dohodnutých podmienok realizácie 
činnosti. Poskytovateľ môže poveriť realizáciou činnosti tretiu osobu.  Poskytovateľ plne zodpovedá za 
činnosť tretej  osoby, ako by práce vykonával sám.  
Plnenia a dodanie činnosti: Miesto plnenia je určené v objednávke pri module BASIC alebo v zmluve 

pri module BASIC, OPTIMAL, INDIVIDUAL  resp. prílohou č.1 alebo samostatnou objednávkou. Odber 

a vývoz odpadov sa bude realizovať na základe písomnej alebo emailovej objednávky, prípadne podľa 

štandardu zvoleného modulu. Objednávky zasiela odberateľ na emailovú adresu poskytovateľa: 

juraj.hvizdos@brantner.sk, (MČ: 0902 650 650), ktorú následne potvrdí poskytovateľ s termínom 

vývozu odpadu. Odberateľ je povinný byť prítomný pri výkone objednanej činnosti a je povinný 

výsledok činnosti riadne a včas prevziať, v opačnom prípade zodpovedá poskytovateľovi za vzniknuté 

náklady a škodu. Podkladom pre prevzatie činnosti bude záznam o prevádzke vozidla/stazka alebo 

Protokol o odovzdaní a prevzatí odpadu, ktorý obidve strany potvrdia. Pokiaľ sa jedná o nebezpečný 

odpad, poskytovateľ služby vyplní sprievodný list nebezpečného odpadu a odovzdá odberateľovi 

potvrdenú prvú stranu. Štvrtú stranu sprievodného listu nebezpečného odpadu zašle poskytovateľ 

odberateľovi po zneškodnení prípadne zhodnotení odpadu. V prípade, že odberateľ vytvorí podmienky 

pre výkon činnosti avšak pri jej realizácii nebude prítomný, bude činnosť dodávateľom zrealizovaná 

považovaná za zrealizovanú riadne a bez vád. Poskytovateľ nie je povinný objednanú činnosť zrealizovať 

v dohodnutom termíne ak potreba času /množstvo/ pre jej riadne ukončenie je vyššia ako potreba času 

/množstvo/ deklarované v objednávke. V takomto prípade je objednávateľ povinný prevziať aj 

čiastočne zrealizovanú činnosť s tým, že termín jej dokončenia bude medzi zúčastnenými stranami 

následne dohodnutý.  

Cena za činnosť a platobné podmienky: V cenovej ponuke (tvorí prílohu č.1) je uvedená cena určená 
dohodou zúčastnených strán v zmysle ust. §3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a platí pre merné 
jednotky uvedené v cenovej ponuke. K dohodnutej cene bude pripočítaná príslušná výška DPH. 
Fakturácia: V module BASIC bude vykonaná  bezprostredne po uskutočnení zdaniteľného plnenia, avšak 
najneskôr do 10 pracovných dní. V module OPTIMAL bude vykonávaná za kumulovanú dodávku služieb, 
minimálne raz za dva týždne. V module INDIVIDUAL bude dohodnutá fakturácia v zmysle 
predchádzajúcej vety ak nie je inak dohodnuté v prílohe č. 1. Podkladom k fakturácií sú originály 
vážnych lístkov odpadu a záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy potvrdený oprávnenou 
osobou odberateľa, ktoré sú súčasťou (prílohou) každej faktúry. Splatnosť faktúr je 14 dní ak nie je 
dohodnuté inak. Ak je zmluvne dohodnutá fakturácia zo strany odberateľa (napríklad výkup druhotných 
surovín) a zároveň nie je dohodnuté inak, bude fakturácia sumárna za predchádzajúci kalendárny 
mesiac, pričom splatnosť je 14 dní. Ak nebude faktúra obsahovať náležitosti podľa právnych predpisov 
alebo obsahovať dohodnuté alebo správne údaje, alebo nebudú pripojené požadované prílohy, 
odberateľ má právo vrátiť faktúru poskytovateľovi, po doručení opravenej faktúry podľa Zmluvy plynie 
nová splatnosť. V prípade, že sa odberateľ/poskytovateľ dostane do omeškania s úhradou doručenej 
faktúry poskytovateľa po lehote jej splatnosti, je druhá zmluvná strana oprávnená účtovať úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej/dlžnej sumy, za každý deň omeškania až do zaplatenia. Ak 
pre objednanú činnosť bude v cenovej ponuke dohodnutá merná jednotka prekročená z dôvodov na 
strane odberateľa, je poskytovateľ oprávnený odberateľovi fakturovať cenu aj za každých začatých 15 
minút výkonu činnosti. V prípade ak sa objem služieb v zmysle príloh výrazne zmení (+/- 20%) 
poskytovateľ môže prekalkulovať ceny za reálne výkony. Tieto nové ceny je poskytovateľ povinný 
oznámiť objednávateľovi a nechať si ich odsúhlasiť bezodkladne. Ak tak objednávateľ bezodkladne po 
oznámení nových cien neučiní, má právo poskytovateľ pozastaviť vykonávanie služieb podľa Zmluvy 
a má právo od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť. V prípade, že počas realizácie činnosti vznikne 
odberateľovi potreba uskutočniť činnosti iného ako dohodnutého druhu nad zmluvný rámec, 
zúčastnené strany vynaložia maximálne úsilie aby rozšírili zmluvu o nové výkony. Dodávateľ je 
oprávnený požadovať zálohu na výkon objednanej činnosti. Cena za zmluvnú činnosť sa považuje za 
uhradenú pripísaním finančných prostriedkov na účet poskytovateľa. Zmluvné strany sú oprávnené 
započítať svoje pohľadávky, a to aj rôzneho druhu. Odberateľ je povinný nahradiť poskytovateľovi 
vzniknutú škodu, ktorá mu vznikne z dôvodov na strane odberateľa, napr. prestoj, nezrealizovanie 
činnosti po výjazde vozidla alebo iniciovanej služby, iná kategorizácia odpadu ako zmluvne deklarovaná, 
atď.  
Trvanie a ukončenie Zmluvy: Ukončenie Zmluvy je možné a) dohodou zmluvných strán, alebo b) 
výpoveďou nasledovne: Pre všetky moduly služieb, ak nie je dohodnuté v prílohe č. 1 inak platí doba 
platnosti nasledovne: BASIC-  sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace, alebo 
zaniká splnením poslednej dodanej služby. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca od doručenia. OPTIMAL a INDIVIDUAL - sa uzatvára na dobu neurčitú 
s možnosťou 6. mesačnej výpovede. Výpoveď je možné doručiť iba v dvoch „Termínoch“ a to do 30. 
júna alebo do 31. decembra daného kalendárneho roka. Výpovedná lehota začína plynúť od 
najbližšieho nasledujúceho „Termínu“. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom 
prvého výkonu služby. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca po „Termíne“, alebo c) odstúpením. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na vzájomné 
vyrovnanie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, pokiaľ vznikli pred dňom uplynutia výpovednej lehoty 
alebo pred dňom odstúpenia od Zmluvy. 

 
 
 

Záväzky poskytovateľa: Poskytovateľ v rámci plnenia predmetu Zmluvy zodpovedá za kvalitu 
a odbornú spôsobilosť poskytovaných služieb v rozsahu tejto Zmluvy a následnej požiadavky, za 
realizáciu všetkých služieb uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy v súlade s touto zmluvou a platnými 
právnymi predpismi. Poskytovateľ zabezpečí v prípade potreby a v spolupráci s odberateľom zákonné 
zaradenie odpadov v zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmien 
v prevádzke odberateľa a vytvorí systém manipulácie s odpadom, tak aby bolo zabezpečené čo 
najefektívnejšie nakladanie s odpadom v prevádzke odberateľa s ohľadom na dodržiavanie hierarchie 
odpadového hospodárstva. Poskytovateľ zodpovedá za dobrý technický stav kontajnerov a zariadení 
poskytnutých k užívaniu odberateľovi, stará sa o ich údržbu a odstraňuje závady vzniknuté pri bežnom 
užívaní. Poskytovateľ prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre zabezpečenie služieb v zmysle 
predmetu Zmluvy v rámci platných právnych predpisov a noriem.  
Záväzky odberateľa: Odberateľ sa zaväzuje objednanú a zrealizovanú činnosť prevziať a zaplatiť 
príslušnú cenu. Odberateľ ako pôvodca odpadov/držiteľ odpadov sa zaväzuje odovzdať odpady 
poskytovateľovi minimálne v dohodnutom rozsahu v súlade s touto zmluvou; triediť odpady do nádob 
a kontajnerov nato určených/manipulovať s odpadovými nádobami a kontajnermi vo vlastníctve 
poskytovateľa tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, prípadne zničeniu s výnimkou bežného opotrebenia. 
Ak vopred nie je dohodnuté inak, všetky náklady súvisiace s nakládkou odpadov znáša odberateľ. 
Odberateľ objektívne zodpovedá za poškodenie nádoby alebo kontajnera počas doby, po ktorú je 
nádoba alebo kontajner na mieste plnenia a to až do času jeho spätného prevzatia poskytovateľom. 
V prípade poškodenia, straty, zničenia nádoby alebo kontajnera, je odberateľ povinný dať nádobu alebo 
kontajner do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo po dohode s poskytovateľom uhradiť 
nevyhnutné a preukázané náklady poskytovateľa na nápravu tohto stavu/dodržiavať legislatívne 
predpisy platné pre nakladanie s odpadmi a odovzdávať iba dohodnuté druhy odpadov uvedené 
v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 
Zodpovednosť: Poskytovateľ preberá zodpovednosť za nakladanie s odpadmi momentom ich 
prevzatia. Prevzatím odpadu sa rozumie moment, kedy bol odpad prevzatý osobou poverenou 
poskytovateľom. Osobou poverenou sa rozumie vodič/šofér spoločnosti BRANTNER Poprad s.r.o., resp. 
spoločnosťou poverená iná osoba, ktorá na základe pracovnej Zmluvy je poverená vykonávať prevzatie 
a následný odvoz odpadov. V prípade, že ktorákoľvek zberná nádoba/kontajner bude obsahovať odpad, 
ktorý nezodpovedá jej určeniu, je poskytovateľ oprávnený odpad neprijať a požadovať vytriedenie 
odpadov pracovníkmi odberateľa. Prípadné nevyhnutné a preukázané náklady poskytovateľa vzniknuté 
navyše, alebo s tým spojené vzniknuté preukázané škody, hradí odberateľ v plnom rozsahu. Toto platí 
obdobne aj v prípade, keď k preukázateľnému zisteniu príde až po prevzatí odpadu poskytovateľom, 
napr. v priebehu zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadu. Takýto prípad bude bez odkladu ohlásený 
odberateľovi formou dokladu (fotodokumentácie, videozáznam) o zistenej vade. Poskytovateľ je 
povinný poskytnúť poverenému pracovníkovi odberateľa do 20. Dňa nadchádzajúceho mesiaca 
podklady pre vedenie evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z o vykonaní ustanovení zákona 
o odpadoch.  
Spolupôsobenie odberateľa: Odberateľ je povinný upozorniť poskytovateľa na zmeny súvisiace s 
realizáciou predmetu činnosti. Spolupôsobenie odberateľa v rozsahu zmluvne a zákonom vymedzených 
povinností odberateľa je podstatnou povinnosťou, od ktorej závisí včasné splnenie záväzku 
poskytovateľa. Odberateľ sa zaväzuje vytvoriť poskytovateľovi súčinnosť a optimálne podmienky pre 
výkon služby. 
Zodpovednosť za vady: Odberateľ služby zodpovedá za deklarovanú kvalitatívnu charakteristiku 
odpadu. Ak vlastnosti odpadu nezodpovedajú jeho deklarácii, je odberateľ služby povinný po preu-
kázaní tejto skutočnosti zaplatiť poskytovateľovi služby cenový rozdiel  vyplývajúci z jeho následnej 
prepravy a zneškodnenia/zhodnotenia alebo rozhodnutím Poskytovateľa takýto odpad späť prevziať 
a uhradiť s tým súvisiace náklady.  Na zodpovednosť za vady činnosti sa vzťahujú primerane ust. § 560 
Obchodného zákonníka. Odstránenie uznaných vád vykoná poskytovateľ spôsobom podľa svojej voľby 
po ich písomnom oznámení poskytovateľa odberateľovi. Zástupca poskytovateľa sa dostaví k 
prejedaniu vád do troch pracovných dní od doručenia ich písomného oznámenia. V prípade omeškania 
odberateľa s úhradou ceny objednanej činnosti je poskytovateľ oprávnený pozastaviť zmluvné plnenie 
s odberateľom o dobu omeškania odberateľa s úhradou, čo nezakladá omeškanie na strane 
poskytovateľa. V prípade omeškania odberateľa s úhradou ceny za činnosť je poskytovateľ oprávnený 
uplatniť si zádržné právo na veci odberateľa, ktoré má v danom čase poskytovateľ v držbe. 
 Záverečné ustanovenia: Zmluva sa považuje za riadne uzatvorenú aj keď originálne podpisy 
poverených zástupcov zúčastnených strán nebudú uvedené na tej istej listine ale z ich obsahu bude 
zrejmé, že sa jedná o totožnú činnosť. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť uskutočnené len 
písomne formou dodatku k tejto zmluve a musia byť potvrdené oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán. Odberateľ svojím podpisom na tejto zmluve udeľuje poskytovateľovi súhlas na spracovanie 
svojich osobných údajov (GDPR) uvedených v tejto zmluve alebo inak poskytnutých poskytovateľovi na 
dobu určitú, a to na dobu platnosti Zmluvy a do uplynutia 2 rokov od vysporiadania všetkých práv 
a povinností z tejto Zmluvy, a to na účely ich spracovania poskytovateľom vo vlastnom informačnom 
systéme a ich poskytnutia a sprístupnenia osobám patriacim v čase ich poskytnutia alebo sprístupnenia 
do skupiny BRANTNER ako aj ich zmluvným poradcom, ktorí sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti. 
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie vyplývajúce z tejto Zmluvy a jej dodatkov sú dôverné 
a majú povahu obchodného tajomstva, preto zmluvná strana ich nesmie bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany prezradiť tretím osobám a ani ich použiť v rozpore s ich 
účelom pre svoje potreby, s výnimkou práva poskytovateľa poskytnúť ich osobám patriacim do skupiny 
BRANTNER, ako aj ich zmluvným poradcom, ktorí sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti. Výnimku tvoria 
ohlásenia a informácie poskytované štátnym orgánom podľa platných zákonov. Zmluva sa riadi 
slovenským právom „Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace, vrátane sporov o 
mimozmluvných nárokoch, budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho poriadku 
Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch 
exemplároch, z ktorých jeden dostane odberateľ a druhý poskytovateľ. Obe podpísané vyhotovenia 
tejto Zmluvy majú rovnakú platnosť. Obe zmluvné strany berú ustanovenia tejto Zmluvy na vedomie a 
prehlasujú, že súhlasia so znením Zmluvy dobrovoľne a vo svojom konaní neboli ovplyvnené.   
Odberateľ  týmto prehlasuje , že s vyššie uvedenými podmienkami  v plnom rozsahu súhlasí. 
Dátum a miesto podpísania: 31.7.2020, Poprad 

 
......................................... 

            (podpis, pečiatka)

 



Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 099/BO/PJ/2020 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. (ďalej len „Zmluva“)  
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Príloha č. 1 – Cenová ponuka služieb 

Miesto plnenia: Registrovaný sociálny podnik, Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica 
 

 

 

Tab. č. 1 Zoznam odpadov  

Kat. č. Názov 
Popis: 

Vedľajší živočíšny produkt (ES č. 1069/2009) 
Typ zbernej nádoby 

20 01 08 
biologicky rozložiteľný             

kuchynský a reštauračný odpad 
kuchynský odpad 

Vedľajší živočíšny produkt –                               

kuchynský odpad –                                               

materiál kategórie 3 

60 l uzatvárateľný sud 

20 01 25 jedlé oleje a tuky 
separovaný použitý potravinársky 

olej 

30,60 l uzatvárateľný sud, 

alebo pôvodné nepoškodené 

obaly, príp. PET fľaše, 

uzatvorené 

 

Tab. č. 2 Ceny za služby  

KUCHYNSKÝ ODPAD 

Počet  

zberných nádob 

Frekvencia vývozu  

1 x týždenne 

(EUR/mesiac) 

Dezinfekcia nádob 

(EUR/nádoba) 
Jednorazový vývoz 

(EUR/1ks ZN) 

Odvoz nádoby nad zmluvné 

množstvo 

1ks Podľa platného cenníka zhotoviteľa           
Podľa platného cenníka 

zhotoviteľa           

Podľa platného cenníka 

zhotoviteľa           

Podľa platného cenníka 

zhotoviteľa           

     

Zmluvná zľava* 

(%) 
n/a n/a n/a n/a 

POUŽITÝ POTRAVINÁRSKY OLEJ 

Cena za vývoz 

(EUR/vývoz) 

Výkupná cena 

(EUR/liter) 

Podľa platného cenníka 

zhotoviteľa           
Podľa platného cenníka zhotoviteľa                    

*Zmluvná zľava je garantovaná počas platnosti a podmienok Zmluvy. Cena za zneškodnenie odpadu bude vypočítaná podľa skutočne odvezeného množstva 

odpadov na zneškodnenie a cien podľa aktuálneho cenníka. 

Ostatné dojednania: 
V prípade znehodnotenia alebo odcudzenia zbernej nádoby je zhotoviteľ oprávnený fakturovať a objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú cenu 
nádoby vo výške 20,00 EUR bez DPH/1 ks. 
 
 
Týmto podpisom súhlasím s navrhovanou cenovou ponukou a dohodnuté služby záväzne objednávam. 

 

 

 

 

 

 

Cenová ponuka č.1: Vybavuje:  Mgr. Viktória Verébová, MČ: 0902 650 650 

Odberateľ: Cenová ponuka:  OPTIMAL 

 

Ing. Martin Suchý -  na základe plnej moci z 24.5.2019 
BRANTNER Poprad s.r.o. 

Ing. Tomáš Supek –  na základe plnej moci z 24.5.2019 
BRANTNER Poprad s.r.o. 

 

Odberateľ služby 


