
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE ODPADOV

Uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov a zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva“)

DODÁVATEĽ:

NÁZOV: BiO energie s.r.o. energie

Sídlo; Veľké Lovce 801, 941 42 Veľké Lovce
IČO: 46825282
IČ DPH; SK2023595530
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.; 32622/N
Bankové spojenie; SK89 7500 0000 0040 1742 7850
Štatutárny zástupca spoločnosti; Peter Štrba, konateľ
INFOLINKA. 0904105 423
EMAIL: bioenerqie@bioenerqie.sk

ODBERATEĽ:

NÁZOV: Obec Pohronský Ruskov

Sídlo: Hlavná 92/74, 935 62 Pohronský Ruskov
IČO: 00 307 394
DIČ; 2021023675
Bankové spojenie: SK51 5600 0000 0071 1448 9002
Štatutárny zástupca obce: Ing. Ľudovít Nagy, starosta obce
TEL.: 036 779 50 38
EMAIL; starosta@pohronskvruskov.sk

ČI. I - PREDMET ZMLUVY

1. 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 20 01 25
- biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad . 20 01 08

Na uvedené činnosti je odberateľ oprávnený Štátnou veterinárnou a potravinovou správou pod 
reg. č. COMP-NZ17SK a Obvodným úradom Životného prostredia Nových Zámkoch pod reg. č. 
OU-NZ-OSZP-2019/007146-02-S1.

2. Dodávateľ sa zaväzuje odvážať a spracovávať použité potravinárske oleje z vopred určených 
miest odberateľa pod katalógovým číslom 20 01 25 - jedlé oleje a tuky bezplatne a biologicky 
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad pod katalógovým číslom 20 01 08 za cenu 
dohodnutú v tejto zmluve.

3. Odberateľ sa zaväzuje, že za prevzatie a odvoz a spracovanie odpadu podľa tejto zmluvy zaplatí 
dodávateľovi cenu dohodnutú podľa ČI. II tejto zmluvy
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ČI. II - CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na cene služieb uvedených v ČI. I, bod 2. nasledovne:
ZBERNÉ NÁDOBY PLATBA ZA SLUŽBU

Počet Nádoba / druh odpadu
Frekvencia odvozu / miesto 

odkiaľ sa odpad odváža Cena bez DPH

15 ks 1201 hnedá/20 01 08 - 
biologicky rozložiteľný 
kuchynský a reštauračný 
odpad - dodáva odberateľ

Jeden krát za týždeň / zberné 
miesta obce adresa;

Mládežnícka súp. č.; 83,100, 428

15,00 € za odvoz
a spracovanie odpadu za
1 ks nádoby

4 ks 1201 žltá/20 01 25-jedlé 
oleje a tuky - dodáva 
dodávateľ

Jeden krát za mesiac / zberné 
miesto obce adresa:

Mládežnícka súp. č.; 83,100, 428

Kostolná súp. č.: 446

0,00 € za odvoz
a spracovanie odpadu za
1 ks nádoby

2. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že dodávateľ bude fakturovať odberateľovi iba za skutočné 
plnenie, teda za počet odvezených zberných nádob naplnených odpadom, ktoré sa odvezú 
a odpad z nich sa spracuje. Ďalej sa dodávateľ a odberateľ dohodli, že v prípade potreby, na 
základe písomnej požiadavky odberateľa navýši počet zberných nádob, ktorý je uvedený v bode
1. tohto článku.

3. V prípade platby za službu za dohodnuté obdobie formou fakturácie, odberateľ vystaví faktúru 
v elektronickej forme, a to so splatnosťou 14 dní od riadneho doručenia faktúry.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa odberateľ dostane do omeškania so zaplatením 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 zaplatenia.

ČI. Ill - DOBA TRVANIA ZMLUVY

1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

2. Zmluvu je možné ukončiť:
2.1. písomnou dohodou zmluvných strán,
2.2. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu s 2 mesačnou 

výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

2.3. písomnou okamžitou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, účinnou jej doručením druhej 
zmluvnej strane, ak druhá zmluvná strana opakovane napriek upozorneniu porušuje body 
tejto zmluvy alebo závažným spôsobom poruší ktorýkoľvek bod tejto zmluvy. Závažným 
porušením tejto zmluvy sa považuje okrem iného omeškanie odberateľa s úhradou 
dohodnutej ceny.
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ČI. IV - PRÁVA A POVINNOSTI

1. Dodávateľ je povinný dodávať odberateľovi 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.

2. Odberateľ je povinný udržiavať zberné nádoby v čistom stave, skladovať v zberných nádobách 
len predmetný druh odpadu, skladovať zberné nádoby na mieste prístupnom pre dodávateľa. Ak 
odberateľ do nádob určených na uvedený odpad dá iný odpad, je povinný si takýto odpad 
zlikvidovať na vlastné náklady. Ak odberateľ do nádob určených na uvedený odpad dá iný odpad 
opakovane a nereaguje na výzvy o nápravu, jedná sa o závažné porušenie zmluvy.

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

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

5. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia (zberné listy, výpoveď, fakturácia) medzi 
zmluvnými stranami prebieha prostredníctvom e-mailu uvedeného v tejto zmluve.

ČI. V 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadne oboznámili, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli, 
prejav ich vôle je slobodný, vážny, zrozumiteľný 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 platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
zverejnením na webovom sídle dodávateľa.

3. V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy považované za neplatné, 
nevymáhateľné či neúplné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich 
ustanovení zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia bude platiť také ustanovenie Obchodného 
zákonníka, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia.

4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len očíslovaným písomným dodatkom k tejto 
zmluve.

5. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 obdrží dodávateľ a 1 objednávateľ.




