ZMLUVA
O ODBERE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO
KUCHYNSKÉHO A REŠTAURAČNÉHO ODPADU
I.
Zmluvné strany
Zhotoviteľ:
Adresa:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Waste for taste s.r.o.
Piešťanská 3
Peter Vrtoch, konateľ
4018957239/7500
46549625
2023436261
0917973567
wastefortaste@gmail.com

a
Objednávateľ:
Stredisko sociálnej starostlivosti
Adresa:
Vl. Clementisa 51
Zastúpený:
JUDr. Vlastimil Očenáš
Bankové spojenie:
IBAN SK 2602000000000064833212/0200
IČO:
36282782
DIČ:
2021176245
IČ DPH:
SK2021176245
Telefón:
033/3636600
Fax:
033/3636623
E-mail:
sss@sss.trnava.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)
II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu kat. číslo 20 01 08 – vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 v súlade
s touto zmluvou, platnou legislatívou a oprávneniami Zhotoviteľa.
2. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (ďalej len „BRKO“) kat. číslo
20 01 08 – vedľajší živočíšny produkt (ďalej len VŽP) kategórie 3 patria:
- nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín
rastlinného a živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové
zvyšky, vaječné škrupiny, syry, starý chlieb a pod.
3. Odber BRKO – VŽP sa zaznamená na tlačive tzv. „Obchodnom doklade“ na VŽP.

III.
Miesto a čas plnenia
1. Miesto plnenia tejto zmluvy sú prevádzky Objednávateľa.
a) Detské jasle, Hodžova č. 38, Trnava – 15 litrov BRKO – VŽP za týždeň.

b) Vývarovňa, Mozartova č. 10, Trnava – 120 litrov BRKO – VŽP za týždeň.
c) Vývarovňa, Vl. Clementisa č. 51, Trnava – 120 litrov BRKO – VŽP za týždeň.
d) Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska č. 62, Trnava – 15 litrov BRKO – VŽP za
týždeň.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odobrať BRKO – VŽP z uvedených miest 1x za týždeň, a to
v piatok do 14.00 hod. V prípade ak na uvedený deň pripadne na deň pracovného pokoja, za
deň odobratia odpadu sa určí predchádzajúci deň ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

IV.
Povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odoberať od objednávateľa BRKO – VŽP a zabezpečiť jeho
zhodnotenie alebo zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy.
2. Zhotoviteľ vystaví Obchodný doklad na VŽP ku každému odberu BRKO – VŽP, a to min.
v troch výtlačkoch (1 originál a 2 kópie), pričom originál sprevádza BRKO – VŽP pri
preprave až k príjemcovi, ktorý ho potvrdí a uschová. Po jednej kópii obchodného dokladu
potvrdzuje a uchováva Objednávateľ ako Zhotoviteľ. Obchodný doklad je potrebné
uchovávať po dobu min. dvoch rokov a zabezpečiť tak princíp vysledovateľnosti v zmysle
platnej legislatívy.
3. Objednávateľ zbiera BRKO – VŽP uvedený v čl. II bod 2 oddelene od ostatných odpadov
a bez obalov alebo ich častí (plasty, kovy, papier, sklo), a to do nádob v objeme podľa čl.
III bodu 3, ktoré mu sprostredkuje Zhotoviteľ.
4. Objednávateľ používa na zber BRKO – VŽP nádoby zhotoviteľa a ich odber mu zhotoviteľ
zabezpečuje formou výmeny plných za prázdne, čistenie zberných nádob zabezpečí
Zhotoviteľ. Objednávateľ sa v tomto prípade zaväzuje používať zberné nádoby
Zhotoviteľa zodpovedne, prípadné škody na nádobách, ich stratu či odcudzenie nádob je
povinný zhotoviteľovi nahradiť.
5. Nádoby na BRKO – VŽP musia mať označenie „Materiál kategórie 3 – Neurčené na
ľudskú spotrebu“.
6. V prípade, že objednávateľ nedodrží triedenie odpadu na BRKO – VŽP a ostatné odpady,
napr. obaly a spôsobí tým škodu zhotoviteľovi, alebo škodu na zariadení konečného
spracovateľa BRKO – VŽP, budú mu fakturované náklady za odstránenie vzniknutých
škôd.
7. V prípade, že objednávateľ nebude môcť dodržať stanovený harmonogram, príp. bude
požadovať mimoriadny odvoz BRKO – VŽP, informuje o tom zhotoviteľa min. 3 pracovné
dni vopred. V opačnom prípade bude márna jazda zhotoviteľa účtovaná objednávateľovi
ako uskutočnená.
8. Objednávateľ je povinný pripraviť BRKO – VŽP na odber v stanovený deň podľa čl. III
a bodu 2. a zabezpečiť k uvedeným nádobám prístup. Objednávateľ potvrdí Obchodný
doklad na VŽP pri každom odbere BRKO – VŽP.
V.
Cena predmetu plnenia
1. Zhotoviteľ za predmet plnenia požaduje cenu za jednotlivé odbery, a to:
- jeden odber 15 litrov BRKO – VŽP 0,97 € bez DPH
- jeden odber 120 litrov BRKO – VŽP 7,78 € bez DPH
Cena za predmet plnenia zahŕňa odber BRKO – VŽP, prepravu a následné zhodnotenie
alebo zneškodnenie.
2. Cena za predmet plnenia tejto zmluvy je konečná, a nie je možné ju počas trvania tejto
zmluvy meniť.

VI.
Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených
Objednávateľovi, zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za skutočne odobraté množstvo odpadu, zo
štyroch miest odberu uvedených čl. III., pričom Zhotoviteľ vo faktúre uvedie presný počet
vykonaných odberov na jednotlivých odberných miestach.
2. Lehota splatnosti vystavenej faktúry Zhotoviteľom je 20 dní odo dňa jej vystavenia.
3. Zhotoviteľ vystaví faktúru Objednávateľovi k poslednému dňu mesiaca, v ktorom bola
služba podľa predmetu zmluvy vykonaná.
4. Podkladom k vystaveniu faktúry zo strany zhotoviteľa budú Obchodné doklady na VŽP
z jednotlivých odberov BRKO – VŽP.
VII.
Platnosť zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od jej uzavretia po dobu jedného roka.
2. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou oboch zmluvných strán, výpoveďou
alebo odstúpením podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

VIII.
Sankcie
1. Pri oneskorení úhrady faktúry bude Zhotoviteľ oprávnený uplatniť si úrok z omeškania vo
výške 0,1 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.
2. V prípade neodobrania predmetu zmluvy v stanovený deň podľa čl. III a bodu 2. ,
Objednávateľ bude môcť si nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 5 % zo sumy neodobraného
predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté
právo Objednávateľa na náhradu škody.

IX.
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú vymedzené touto zmluvou, sa riadia
Obchodným zákonníkom, zákonom 223/2001 Z. z. o odpadoch, Nariadením Európskeho
parlamentu a rady (ES) č. 1069/2009 a ostatnými súvisiacimi predpismi.
2. Zmluva je vystavená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvným strán dostane
po jednom vyhotovení.
3. Túto zmluvu možno meniť len písomne formou dodatkov podpísaných obomi zmluvnými
stranami.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola
uzatvorená na základe vzájomnej dohody, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne
a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Strediska sociálnej starostlivosti, ktorým je
internetová stránka Strediska sociálnej starostlivosti www.sss.trnava.sk .Táto zmluva bola
zverejnená dňom 12.3.2014

V Trnave, dňa: 12.3.2014

(signet)
...................................................................
zhotoviteľ

(signet)
...................................................................
objednávateľ

