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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE ODPADOV
uzatvorená k VO Č. 2571112021

v zmysle ~ 269 ods 2 a nasl. Zák. Č. 513/1991 Zb Obchodného zákonníka v zneni neskoršich predpisov
a zák. Č. 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov

(ďalej len »Zniluva“)

DODÁVATEĽ:

NÁZOV: BIO energie s.r.c energie

Sídlo: Veľké Lovce 801, 941 42 Veľké Lovce
IČO: 46825282
lČ DPH: 5k2023595530
zapísaná: v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka Č.: 32622/N
Bankové spojenie: 51(89 7500 0000 0040 1742 7850
Štatutárny zástupca spoločnosti: Peter Štrba, konateľ
INFOLINKA 0904 105 423
EMAIL: bioenergie@bioenergie.sk

ODBERATEĽ:

NÁZOV: Obec Kalná nad Hronom

Sídlo Červenej armády 55 935 32 kalná nad Hronom
IČO: 00307131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: 5K06 0200 0000 0000 2682 3152
Štat tárny zástupca obce: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriela Nádasdyová
TEL 0948143919
EMAIL: nadasdyova@kalna eu

Čl. I - PREDMET ZMLUVY
1. Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania odberatera VO Č.

257/1/2021.
2. BIO energie s. r. o. (ďalej len „Dodávateľ“) je obchodnou spoločnosťou, ktorej predmetom

podnikania je i zber, skladovanie a spracovanie kuchynských odpadov materiál kategórie 3 pod
katalógovými Číslami
- jedlé tuky a oleje 2001 25
- biologicky rozložitelný kuchynský a reštauračný odpad. 20 01 08

Na uvedené činnosti je odberater oprávnený Štátnou veterinárnou a potravinovou správou pod
reg. Č COMP-NZ17SK a Obvodným úradom Životného prostredia Nových Zámkoch pod reg. Č.
OU-NZ-OSZP-201 9/007146-02 Sl

3. Dodávatel‘ sa zavazuje odvážať a spracovávať použité potravinárske oleje z vopred určených
miest odberatera pod katalógovým Člslom 20 01 25 — jedlé oleje a tuky bezplatne a biologicky
rozložiterný kuchynský a reštauračný odpad pod katalógovým čislom 20 01 08 za cenu
dohodnutú v tejto zmluve.

4. Odberater sa zavazuje, že za prevzatie a odvoz a spracovanie odpadu podi‘a tejto zmluvy zaplatí
dodávateľovi cenu dohodnutú podra Čl II tejto zmluvy.
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Či. II-CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Dodávater a odberateľ sa dohodli na cerie služíeb uvedených v Či. I, bod 2. nasledovne:

ZBERNÉ NÁDOBY PLATBA ZA SLUŽBU

„ Nádoba / druh Frekvencia odvozu / miesto odkial‘ sa Cena bez Variant
Pocet .

odpadu odpad odváza DPH

40 ks 120 I hnedá /20 Jedenkrát za týždeň / bytové domy 6,80 € za
01 08 - biologicky odvoz
rozložiteTný a spracovanie
kuchynský odpadu za 1
a reštauračný ks nádoby
odpad - dodáva
odberatel‘

400 ks 21 I hnedá/ 20 01 Jedenkrát za týždeň/rodinné domy 0,80 € za
08 — biologicky odvoz
rozložitelný a spracovanie
kuchynský odpadu za 1
a reštauračný ks nádoby
odpad — dodáva
odberater

440 Zvoz 440 Jedenkrát za týždeň 592,00 € 2.
domácnosti domácností

Cena za 1 tonu odvezeného biologicky rozložiteľněho kuchynského 80,00 €/tona
a reštauračného odpadu kč. 20 01 08

2 ks 120 I žItá / 20 01 Jeden krát za mesiac / zberné miesto obce 0,00 € za
25 —jedlé oleje adresa: kú. Kalná — sídlisko JUH odvoz
a tuky — dodáva kú. Kálnica — ul. SNP a spracovanie
dodávater odpadu za 1

ks nádoby

2. Dodávater a odberateľ sa dohodli, že dodávatel‘ bude fakturovat‘ odberateľovi iba za skutočné
plnenie teda za počet odvezených zberných nádob naplnených odpadom, ktoré sa odvezú
a odpad z nich sa spracuje. Fakturovat‘ se bude len variant č. 1,alebo variant č. 2 uvedený
v taburke. Ďalej sa dodávateT a odberater dohodli, že v prípade potreby, na základe pisomnej
požiadavky odberateľa navýši počet zberných nádob, ktorý je uvedený v bode 1. tohto článku.

3. Zmluvné strany se dohodli, že ak sa odberatel‘ dostane do omeškania so zaplatenim ceny za
dohodnuté služby, odberateľ sa zaväzuje uhradiť spolu s istinou aj dohodnutý úrok z omeškania
vo výške 0 05 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy až do zapleteme.
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Či. iii - DOBA TRVANIA ZMLUVY

1. Zmluvaje uzatvorená na dobu určtú od 1 72021 do 30.062022.

2. Zmluvu je možné ukončiť:
2.1. pisomnou dohodou zmluvných strán,
2.2. uplynutím času na ktorý bola zmluva dojednaná, ak sa strany nedohodnú na predíženi doby

trvania zmluvy.
2.3. písomnou výpoved‘ou ktorejkol‘vek zmluvnej strany aj bez udania dóvodu $ 2 mesačnou

výpovednou lehotou, ktorá začína plynút‘ prvým dňom mesiaca nasledujúceho Po mesiaci
v ktorom bola výpovecf doručená druhej zmluvnej strane.

2.4. písomnou okamžitou výpoveďou ktorejkoďvek zmluvnej strany, účinnou jej doručením druhej
zmluvnej strane, ak druhá zmluvná strana opakovane napriek upozorneniu porušuje body
tejto zmluvy alebo závažným spósobom poruší ktorýkorvek bod tejto zmluvy. Závažným
porušením tejto zmluvy sa považuje okrem mého omeškanie odberateľa s úhradou
dohodnutej ceny.

Či. IV - PRÁVA A POVINNOSTI

1. Dodávater je povinný:
a) dodávať odberateroví zberné nádoby v dohodnutom množstve vždy na výmenu a

zabezpečiť odvoz naplnených zberných nádob v dohodnutom termíne, minimálne však
jedenkrát za týždeň v letnom období a v zimnom období minimálne jedenkrát za dva
týždne. 120 I hnedé nádoby na kuchynský odpad bude dodávater vždy čistiť
a hygienizovať. V pripade ak dójde k poškodeniu nádob pri manipulácü s nimi, pokiaľ
toto poškodenie zaviní dodávater resp. jeho zamestnanci musí opravíť zberné nádoby
ato najneskór do 3 dní po vzniku poškodenia a v pripade ak toto poškodenie bude
vylučovat! opravu zabezpečí dodávatel‘ v tomto termine výmenu nádoby resp. kontajnera
a to na svoje náklady.

b) evidovat‘ stanovištia nádob a kontajnerov na odpad so skutočnou frekvenciou vývozov
ako podklad pre fakturáciu

c) dodržiavat‘ rozmiestnenie zberných nádob
d) informovať verejného obstarávateľa, ak označenie zberných nádob z hl‘adiska ich

adresnosti je poškodené alebo nečitaterné
e) informovať verejného obstarávatel‘a o skutočnosti, že pre niektorého póvodcu odpadu je

objem zbernej nádoby určenej pre neho nepostačujúci (napr zamestnanci uchádzača
zistia, že pri zbere odpadu Od tohto pÖvodcu je vždy zberná nádoba preplnená a v okolí
zbernej nádoby sa nachádza další odpad, ktorý nevojde do zbernej nádoby a pod.),

fl okamžite odstrániť znečistenie z verejného priestranstva, stanovišťa zberných nádob a
okolia zberných nádob alebo mého priestranstva ktoré vzniklo v dósledku
premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob

g) umiestnit‘ zberné nádoby po ich vyprázdnení spät‘ na zberné alebo zvozové stanovište,
h) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým bezpečnostným,

požiarnym a mým problémom, ku škode na majetku alebo k poškodeniu životného
prostredia, postupovať pri plneni zmluvy s odbornou starostlivost‘ou

i) uskutočniť náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý harmonogram
vývozu (poveternostné podmienky, porucha zberového vozidla a pod.) najneskór do 48
hodin

Odberatel‘ je povinný
a) udržiavat‘ zberné nádoby v čistom stave,
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b)skladovať v zberných nádobách len predmetný druh odpadu,
c) skladovať zberné nádoby na mieste prístupnom pre dodávatel‘a.
d)Ak odberateľ do nádob určených na uvedený odpad dá iný odpad, je povinný si takýto odpad

zlikvidovat‘ na vlastné náklady.
e)Ak odberater do nádob určených na uvedený odpad dá iný odpad opakovane a nereaguje na

výzvy o nápravu, jedná sa o závažné porušenie zmluvy.

2. V prípade úmyselného poškodenia, odcudzenia alebo straty nádoby určenej na uvedené odpady
sú zmluvné strany povinné uvedené nádoby nahradiť.

3. Zmluvné strany sú si povinné po skončení zmluvného vzťahu odovzdať zberné nádoby do 10 dní,
ktoré boli zapožičané.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia (zberné listy, výpoved‘, fakturácia) medzi
zmluvnými stranami prebieha prostrednictvom e-mailu uvedeného v tejto zmluve.

Či.V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

I. Zmluvné strany sa $ touto zmluvou riadne oboznámili, prečitali si ju, jej obsahu porozumeli,
prejav ich vále je slobodný, vážny, zrozumitelný a určitý, pričom túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni
a ani za nápadne nevýhodných podmienok, ani v rozpore s dobrými mravmi, a preto na znak
svojho súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

2. Zmluva nadobúda p atnost dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranam a účinnosť
zverejnením na webovom sid e dodávatera.

3 V pripade, že bude
nevymáhateľné čí
ustanoveni zmluvy.
zákonníka, ktoré čo

niektoré z ednotlivých ustanovení tejto zmluvy považované za neplatné
neúp e, neb de mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajuc C

Namiesto takéhoto ustanovenia bude platiť také ustanovenie Obchodného
najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia.

4. Zmeny a dopinky tejto zmluvy můžu byť vykonané len očíslovaným písomným dodatkom k tejto
zmluve.

5. Zmluva je vyhotovená v 2 exempiároch, z ktorých 1 obdrží dodávateT a 1 objednávateľ.

Vo Velkých Lovciach,..4.a‘ 4

Peter Štrba, konateí

BiO energie s.r.o.
941 42 Velké Lovce, 6.801

ičo: 46825282 ič DPH: 81(2023595530
tel:0904105423, 0904808088

b~oenergie~bloen&gie.sk, www.bioenergie.Sk

(17 iON 2021
V Kamej nad Hronom

Ing. Ladislav Ěhn, starosta obce
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