
Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložitelného kuchynského odpadu 

. č n 

uzatvorená pod ťa §269 ods. 2 zákona č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona 

č . 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopinení niektorých zákonov v platnom znení 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

Pávodca odpadu: Materská škola 
Sídlo: Cesta k vodojemu 386/4, Zilina 010 03 

ICO: 37905121 
DIČ : 2021759905 

B 

Príslušná organizácia Mesta Žilina 

Nakladateľ  s odpadom 

ALL SERVICE, s.r.o., 
Vysokoškolákov 1 757/1 
010 01 Zilina 

Zastúpená: Ing. Albert Groma, konatel spolo čnosti 

(ďalej tiež len ako ,,nakladate ľ  s odpadom) 

Č lánok 1 
Uvodné ustanovenia 

(1) P6vodca odpadu prostredníctvom svojho zriaďovate ľa Mesta Žilina, výzvou na predkladanie 
ponúk zo d ňa 22.12.2014 vyhlásil verejné obstarávanie na obstaranie zákazky Komplexné 
zabezpečenie nakladania s kuchynským odpadom na zabezpečenie zberu, odvozu 
zhodnocovania a zneškod ňovania kuchynského odpadu. 

(2) Nakladate ľ  s odpadom je úspešným uchádza čom vo verejnom obstarávaní pod ľa ods. 1 
tohto č lánku. 

(3) Nakladatel s odpadom je oprávnený na vykonávanie živnosti Podnikanie v oblasti 
nakladania s inýrn ako nebezpe čným odpadom na základe zapísania v Obchodnom registri 
Okresného súdu Zilina, oddiel Sro, Vložka číslo : 17236/L. 

(4) P6vodca odpadu prevádzkuje stravovacie zariadenia, ktorých presná špecifikácia za ne sú 
uvedené v sú ťažných podkladoch, ktorá tvorí neoddelite ľnú sú časť  tejto zmluvy. 

(5) Kuchynský odpad je podla vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č . 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov v znení neskorších predpisov) 
zaradený do katalágu odpadov pod č íslom: 20 01 08 biologicky roz!ožite ľný kuchynský 
a reštaura čný odpad, ktorý je zaradený medzi ved ľajšie živo číšne produkty materiálu 
kategárie 3 uvedených  v č l. 10 písm. p) nariadenia ES č . 1069/2009, jedlé oleje a tuky sú 
v zmys!e vyhlášky zaradené do katalágu odpadov pod č íslom: 20 01 25. 

(6) Obe zmluvné strany pristupujú k uzavretiu tejto zmluvy s cie ľom stanoviť  bližšie 
podmienky, za ktorých bude nakladate ľ  s odpadom od p6vodcu odpadu odobera ť  
kuchynský odpad. 



Č lánok 2 
Predmet zmluvy 

(1) Nakladate ľ  s odpadom sa zaväzuje, za podmienok uvedených v tejto zmluve vykonáva ť  
zber (výkup), odvoz, zhodnocovanie a zneškod ňovanie biologicky rozložite ľného 
kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov od p6vodcu odpadu (ďalej len ,, kuchynského 
odpadu). 

(2) P6vodca odpadu sa zaväzuje za zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškod ňovanie 
kuchynského odpadu zaplati ť  nakladate ľovi s odpadom cenu špecifikovanú v č lánku 3 tejto 
zmluvy. 

Č lánok 3 
Cena a platobné podmienky 

(1) Cena za zber, odvoz, zhodnocovanie a zneškod ňovanie odpadu je dojednaná dohodou 
zmluvných strán v zmysle ponuky ví ťazného uchádzača, ktorá tvorí neoddelite ľnú súčasť  
tejto zmluvy. 

(2) Podkladom pre zaptatenie dohodnutej odmeny bude faktúra vystavená nakladate ľom 
s odpadom za príslušný kalendárny mesiac. Faktúra musí spl ňať  všetky náležitosti 
daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahova ť  všetky náležitosti da ňového 
dokladu a nebude odovzdaná spolu s požadovanými prílohami, je p6vodca odpadu 
oprávnený túto faktúru vráti ť  nakladate ľovi s odpadom do 7 dní odo d ňa doru čenia na 
dopinenie a nová lehota splatnosti za č ína plynúť  d ňom doru čenia opravenej faktúry. 

(3) Sú časťou faktúry budú fotokápie zberných  listov vyhotovované raz mesa čne pre každé 
stravovacie zariadenie p6vodcu odpadu osobitne ( č i. 4 ods. 6 zmluvy). 

(4) Splatnosť  faktúry je 14 dní odo d ňa jej doru čenia p6vodcovi odpadu. 

Č lánok 4 
Povinnosti zmluvných strán pri nakladaní s odpadmi 

(1) Nakladate ľ  s odpadom je povinný vykonáva ť  zber, prepravu, zhodnocovanie 
a zneškod ňovanie kuchynského odpadu riadne a včas tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia 
ľudí a ku škodám na životnom prostrední a majetku. 

(2) Nakladate ľ  s odpadmi zabezpe čí frekvenciu odvozov odpadu pod ľa ponuky víťazného 
uchádza ča, ktorý tvorí neoddelite ľnú sú časť  tejto zmluvy a pod ľa potreby na základe 
telefonickej objednávky stravovacieho zariadenia, kede množstvo denného odpadu sa 
mení a frekvencia zberu odpadu závisí od skladových priestorov, od teploty prostredia 
v letných mesiacoch a množstvo oleja závisí od technolágie pripravovanej stravy. 

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že p6vodca odpadu bude všetok kuchynský odpad, ktorý sa 
vyprodukuje v jeho stravovacích zariadeniach zhromaž ďovať  v nádobách na tento ú čel 
určených a zapoži čaných od nakladate ľa s odpadom a prísiušná nádoba bude pri prevzatí 
odpadu pripravená pri vchodových dverách príslušného stravovacieho zariadenia. 

(4) Nádoby zapoži čané nakladate ľom s odpadom písomne prevezmú kontaktné osoby p6vodcu 
odpadu za každé stravovacie zariadenie. 

(5) P6vodca odpadu je povinný udržiava ť  zberné nádoby v č istom stave a skladova ť  v zberných 
nádobách len predmetný druh odpadu. 

(6) Množstvo zvezeného kuchynského odpadu bude zna č iť  každé stravovacie zariadenie 
p6vodcu odpadu týždenne do eviden čného listu odpadu. P0 ukončení príslušného mesiaca 
každé stravovacie zariadenie p6vodcu odpadu na základe eviden čných listov odpadu vypiní 
tla č ivo ,,zberný list, ktorý  bude podpísaný zo strany p6vodcu odpadu kontaktnými osobami 
každého stravovacieho zariadenia uvedených v prílohe č . 1 k tejto zmluve ako aj zo strany 
nakladate ľa s odpadom. Zberný list bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jedno 
vyhotovenie si ponechá nakladate ľ  s odpadom a jedno vyhotovenie si ponechá kontaktná 
osoba každého stravovacieho zariadenia. 

Č lánok 5 
Doba platnosti zmluvy 

(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu urč itú v trvaní 18 mesiacov odo d ňa nadobudnutia jej 
ú č innosti. 
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(2) Zmluvu je možné ukon č iť  písomnou dohodou zmiuvných strán, písomným odstúpením od 
zmluvy alebo písomnou výpoveďou. Zmluvu m62e vypoveda ť  ktorákol\iek zmluvná strana 
aj bez uvedenia d6vodu. 

(3) Pri ukončení zmluvy výpoveďou zmluva zaniká uplynutím 1-mesa čnej výpovednej lehoty, 
ktorá zač ína plynú ť  od prvého d ňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
doručená písomná výpoveddruhej zmluvnej strane. 

(4) Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy m62e oprávnená strana 
okamžite písomne od zmluvy odstúpi ť  a požadovať  od povinnej strany náhradu škody, 
ktorá jej vinou vznikla v súlade s platnou právnou úpravou. 

(5) Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú 
považovať  porušenie akejkol\ek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Upiná alebo 
č iastočná zodpovednosť  zmluvnej strany je vylú čená v prípade zásahu vyššej moci alebo 
rozhodnutia orgánu štátnej správy Slovenskej republiky. 

(6) P6vodca odpadu je oprávnený okamžite oclstúpiť  od zmluvy, keď  sa pre nakladate ľa s 
odpadom stalo spinenie podstatných zmluvných povinností úpine nemožným. 

Č lánok 6 
Záverečné ustanovenia 

(1) Táto zmluva nadobúda platnos ť  podpisom štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán 
a ú č innosť  d ňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Ob č ianskeho 
zákonníka. 

(2) Práva a povinnosti ú častníkov zmluvy, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa 
spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

(3) Doručením akýchko ľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 
zmluvou sa rozumie doru čenie písomnosti doporu čene poštou s doru čenkou, doručenie 
kuriérom alebo osobné doru čenie príslušnej zmluvnej strane. Za de ň  doručenia písomnosti 
sa považuje aj de ň , v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doru čovanú 
písomnosť  prevziať  alebo, v ktorý márne uplynie najmenej desa ťd ňová úložná doba pre 
vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doru čovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na 
zásielke doru čovanej poštou zmluvnej strane, preukázate ľne zamestnancom pošty 
vyznačená poznámka, že ,,adresát sa ods ťahovaľ , ,,adresát je neznámy alebo iná 
poznámka podobného významu. Pre potreby doru čovania prostredníctvom pošty sa použijú 
adresy zmluvných strán uvedené pri identifika čných údajoch zmluvných strán v úvode tejto 
zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu 
trvalého pobytu, sídla, prípadne inú adresu ur čenú na doručovanie písomností; v takomto 
prípade je pre doru čovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane 
pred odosielaním písomnosti. 

(4)Túto zmluvu je možné meni ť  Ien na základe obojstrannej písomnej dohody vyhotovenej vo 
forme datovaného a číslovaného dodatku k zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

(5) Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých  každý má platnosť  originálu. 
P6vodca odpadu obdrží dve vyhotovenia zmluvy a nakladate ľ s odpadom dve vyhotovenia. 

(6)Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pre čítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skuto čnej a slobodnej v6li, ju podpísali. 

V Ziline dna 	 V Ziline dna ........................ 

Za p6vodcu odpadu: 	 Za nakladate ľa s odpadom: 
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