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  ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU 

č. zmluvy: 5/21 
 

v súlade s § 269 ods. 2  a nasl. z.č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších    
predpisov, v súlade so  z.č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch v znení neskorších predpisov 

 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
 

Objednávateľ:  Obchodné meno: Obec Šumiac  
Sídlo:            Jegorovova 414/3, 976 71  Šumiac 
Zastúpený :  PhDr. Jarmila Gordanová – starostka obce 
IČO:              00 313 866 
DIČ:              20 211 700 08  
Telefónny kontakt: 0905 566 320 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.   
Číslo účtu: SK57 5600 0000 0020 0097 2001 

 

/ďalej len ako „objednávateľ“/ 
 

a 
 
Poskytovateľ:  Obchodné meno: Eva Babicová - EBio 
                                       Sídlo:  Mlynská 79/29, 962 61  Dobrá Niva 

Zastúpený :  Eva Babicová  
IČO:               53 106 865 
DIČ:              10 808 313 34  
Telefónny kontakt: 0917 645 016 
e-mail: ebio@eb-ebio.sk 

 
Spoločnosť zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Zvolen, odbor 

živnostenského podnikania, živnostenský register č. 670-30003 

OÚ Zvolen reg. č. OU-ZV-OSZP-2020/009786/RAP reg 

Číslo registrácie: 11/2020 

ŠVPS SR reg. č. COLTR103ZV-SK 

 

 

 
 /ďalej len ako „poskytovateľ“/   
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Čl. II. 
Úvodné ustanovenia 

1. Poskytovateľ je FO podnikajúca ako živnostník, podľa slovenského právneho poriadku, ktorej 
predmetom je i zber, preprava, sprostredkovanie a obchod s odpadmi. 
Na uskutočňovanie týchto činností disponuje príslušnými oprávneniami vydanými Okresným 

úradom Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie: OU-ZV-OSZP-2020/009786/RAP reg 

a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky číslo COLTR103ZV-SK  
2. Objednávateľom je obec – samosprávny orgán, ktorá v súlade s právnymi predpismi je 
povinná zabezpečiť zneškodnenie  odpadov vyprodukovaných na jeho území. 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu s cieľom zabezpečiť pre objednávateľa na 
zmluvnom základe  výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania biologicky 
rozložiteľného odpadu. 

2. Poskytovateľ deklaruje, že bude vykonávať svoje práva a povinnosti  spôsobom a  za 
podmienok vyplývajúcich mu z ustanovení tejto zmluvy a Zák.č. 79/2015 Z.z.  . o odpadoch 
v znení neskorších predpisov. V prípade, ak poskytovateľ nebude z akéhokoľvek dôvodu 
schopný vykonávať svoje práva a povinnosti, môže požiadať na splnenie svojich povinností 
a uplatnenie svojich práv tretiu osobu, ktorá je na uvedené činnosti odborne a právne 
spôsobilá. 

3. Zmluvné strany sú vedené pri podpise tejto zmluvy vzájomnou výhodnosťou jej 
ustanovení. Poskytovateľ je povinný plniť predmet  tejto zmluvy z čoho priamo vyplýva 
povinnosť objednávateľa uhradiť poskytovateľovi  dojednanú odmenu uvedenú v Prílohe 
č.1,  ktorá je  neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 
 

Čl. III. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je odplatný výkon služieb pre objednávateľa poskytovateľom, 
najmä odplatný výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania biologicky 
rozložiteľných odpadov, ktoré vznikli na území objednávateľa a za nakladanie s ktorými 
objednávateľ zodpovedá v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami.  

2. Predmetom plnenia zmluvy je zber, preprava a zhodnotenie resp. zneškodnenie 
nasledovných odpadov zhotoviteľom: 

 

 Kat. č  20 01 25 jedlé oleje a tuky 

 Kat. č. 20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 

 Kat. č. 19 08 09 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody 
obsahujúce    jedlé oleje a tuky. 
 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude pre objednávateľa vykonávať zber odpadu 

v pravidelných časových intervaloch, resp. na objednávku. Zmluvný harmonogram zberu 
a dohodnuté ceny sú v Prílohe č.1. 
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Čl. IV. 
Práva a povinnosti poskytovateľa 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať nakladanie s odpadmi v súlade s príslušnými 
normami, pričom má oprávnenie požadovať zo strany objednávateľa nevyhnutnú 
súčinnosť. 

2. Poskytovateľ deklaruje, že v prípade, pokiaľ všetky alebo niektoré jeho povinnosti bude 
vykonávať subdodávateľ, zodpovedá za ich plnenie subsidiárne. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať svoje záväzky vyplývajúce mu  z plnenia predmetu 
tejto zmluvy  v dohodnutom termíne  a  množstve. 

 

 
 
 

Čl. V. 
Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne plnú súčinnosť poskytovateľovi pri zbere, odvoze 
biologicky rozložiteľných odpadov a zároveň mu uhradí dohodnutú odplatu vo výške 
a spôsobom uvedeným v tejto zmluve. 

2. Objednávateľ udeľuje súhlas, že v súlade s  ustanoveniami tejto zmluvy bude   
poskytovateľ oprávnený použiť na splnenie svojich povinností alebo výkon svojich práv 
jedného alebo viacerých subdodávateľov. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas lehoty účinnosti tejto zmluvy, bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu poskytovateľa, čiastočne ani úplne, priamo ani nepriamo, bez ohľadu 
na rozsah a  hodnotu nepoverí tretiu osobu výkonom činností tvoriacich predmet tejto 
zmluvy a neuzatvorí s treťou osobou žiadnu inú zmluvu s rovnakým alebo obdobným 
predmetom zmluvy a ani nebude na vlastný účet alebo vo vlastnom mene vykonávať 
vyššie uvedené činnosti. 

4.  V prípade krádeže a  akéhokoľvek poškodenia kontajnerov, ktoré má objednávateľ  
v nájme, nesie zodpovednosť za vzniknuté škody objednávateľ a to v plnom rozsahu. 

 

 

 
Čl. VI. 

Spôsob a podmienky nakladania s odpadom 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že umožní poskytovateľovi nakladanie s odpadmi za účelom ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s príslušnými normami.  
 

2. Poskytovateľ bude vykonávať nakladanie s odpadmi na území objednávateľa v súlade 
s informáciami, ktoré mu budú objednávateľom poskytnuté a v súlade so  všeobecne 
záväzným nariadením obce, prijatým v  zmysle z.č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch v znení 
neskorších predpisov, spôsobom tam ustanoveným a  v  súlade s harmonogramom zberu.  
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3. Poskytovateľ poskytne na základe vyžiadania objednávateľa potvrdenie o  zhodnotení           
a zneškodnení odpadu vyvezeného od objednávateľa a  to v lehote do dňa 30. 01. 
príslušného kalendárneho roka.    

 
 

Čl. VII. 
Vady plnenia 

1. Pokiaľ objednávateľ neupozornil poskytovateľa na zjavné a viditeľné vady plnenia v lehote 
troch dní odo dňa, kedy k plneniu došlo, zaniká jeho právo zo zodpovednosti  za tieto vady. 

2. Ak poskytovateľ z určitých dôvodov nemôže realizovať v dohodnutom termíne povinnosti 
vyplývajúce mu z predmetu tejto zmluvy,  je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne 
informovať objednávateľa a  svoju  povinnosť splniť v najkratšom možnom termíne.   

 
Čl. VIII. 
Cena 

1. Ceny za jednotlivé služby tvoriace predmet tejto zmluvy sú uvedené v aktuálnej  Prílohe 
č.1, ktorá  tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Odplata v zmysle tejto zmluvy v sebe zahŕňa  odplatu za  zber, prepravu a zhodnotenie 
resp. zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu.  

3. Cena, ktorú má objednávateľ uhradiť bude vystavená poskytovateľom vo forme faktúr 
v pravidelných mesačných intervaloch. Splatnosť jednotlivej faktúry je stanovená do 14 
kalendárnych dní,  nasledujúcich po mesiaci, za ktorý bola príslušná faktúra vystavená. 

4. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s jednou alebo viacerými mesačnými platbami, 
oprávňuje poskytovateľa požadovať úhradu 0,05% úroku z omeškania z dlžnej istiny za 
každý aj začatý deň omeškania. Pokiaľ je objednávateľ v omeškaní s minimálne dvomi 
mesačnými úhradami vyfakturovaných platieb, poskytovateľ má oprávnenie 
pohľadávky voči objednávateľovi previesť na ktorúkoľvek tretiu osobu.  

5. Poskytovateľ má možnosť upraviť jednotkovú cenu za poskytované služby a práce v 
bežnom roku 1-krát a to najviac o mieru rastu hladiny inflácie v oblasti služieb za 
predchádzajúci kalendárny rok, /t.j.  napr. zvýšenie v roku  2017 podľa inflácie za rok 2016/ 
zverejnenej Štatistickým úradom SR.  

6. Objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na zmenu ceny aj v priebehu roka, v prípade pokiaľ 
dôjde k preukázateľným zvýšeniam cien PHM. 

 

 
Čl. IX. 

Trvanie zmluvy 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od  1.7.2021  do 30.9.2021. 

2. Túto zmluvu je oprávnená vypovedať zmluvná strana v prípade, ak druha zmluvná strana 
zmluvu porušila, na porušenie bola písomne upozornená a porušenie alebo jeho následky 
neodstránila ani v primeranej lehote. Primeranou lehotou na účely tejto zmluvy sa rozumie 
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lehota, nie kratšia ako 60 dní. Výpoveď je platná len pokiaľ bola druhej zmluvnej strane 
doručená v písomnej forme, podpísanej štatutárnym zástupcom príslušnej zmluvnej 
strany. Výpoveď je účinná po uplynutí mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť 
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy bola výpoveď 
doručená zmluvnej strane. 

3. Pokiaľ výpoveď  ktorejkoľvek zo zmluvných strán nebude druhej zmluvnej strane doručená 
najmenej tri mesiace pred uplynutím doby na ktorú je táto zmluva uzavretá, bude táto 
pravidelne predlžovaná na nové dvanásť mesačné obdobie s rovnakými podmienkami 
výpovede. Vypovedať túto zmluvu je objednávateľ so všetkými jej právnymi následkami 
a zmluvnými podmienkami oprávnený len v tom prípade, pokiaľ nemá voči 
poskytovateľovi žiadne záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy ako ani žiadne neuhradené 
pohľadávky. 

4. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Zmluvné strany 
sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany záväzné. 

 

 
Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 
 
1.  Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami, podpísanými obomi  

zmluvnými stranami. 
 
2.  Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán okolnosti brániace riadnemu plneniu tejto 

zmluvy, je povinná to bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane. 
 
3.  Táto zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch,  pričom  každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
4. Táto zmluva sa riadi právnou úpravou  z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a z.č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

 
5. Zmluvné strany po prečítaní  prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom,  že zmluva bola spísaná 

určite, zrozumiteľne, na základe ich skutočnej a slobodnej vôle a bez nátlaku, na dôkaz 
čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 
6. Pri podpise zmluvy  poskytovateľ odovzdá zberné nádoby  objednávateľovi. 
 
7. Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom 
sídle objednávateľa v zmysle § 47a a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v platnom znení a § 5a a 5b  zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 
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V Šumiaci, 01. 07. 2021 
   
          Objednávateľ                                                                            Poskytovateľ                                                                                 
 

           
        
        

       ____________________                                                         ____________________ 
      PhDr. Jarmila Gordanová 
                Starostka obce                                                                        Eva Babicová - EBio 
  
 
 


