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Zmluva o vzájomnej spolupráci                                                                 

pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov 
uzatvorená podľa § 269 ods.2, Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Názov: Domov Nálepkovo, n.o. 

   Sídlo:  Letná 352/8, 053 33  Nálepkovo 

   IČO:  31 257 305 

   DIČ:  202 178 51 39 

   Bankové spojenie: 7529294004/5600 

   IBAN: SK39 5600 0000 0075 2929 4004 

   Osoba oprávnená k zastupovaniu: Mgr. Michal Bartoš 

   Kontaktná osoba: Ján Hamráček 

   Tel.: 0917 478 052 

   E-mail: kuchyna@domovnalepkovo.sk 

   Adresa prevádzky: Letná 352/8, 053 33  Nálepkovo 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  Názov: Ján Krajňák 

    Farma Hnilčík 64 

   Trvalé bydlisko: Hurbanova 1, Ružomberok 

Reg. Číslo farmy: 133921 vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou 

správou SR z 26.04.2011 č. SK-FCH-SN-75 

 

 

II. Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri zbere 

nasledovných druhov odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov: 

20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (neskonzumované 

zvyšky pokrmov rastlinného a živočíšneho pôvodu a tzv. zelený odpad 

– šupy z čistenia zeleniny a ovocia), vedľajší živočíšny produkt - 

kuchynský odpad – materiál kategórie 3 

20 01 25 – jedlé oleje a tuky (separovaný použitý potravinársky olej), vedľajší 

živočíšny produkt – kuchynský odpad – materiál kategórie 3 

 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonávať zber a prepravu uvedených 

odpadov za účelom ich ďalšieho zhodnotenia resp. zneškodnenia podľa dohodnutého 

harmonogramu v intervale denne v čase od 6,00 – 18,00 hod.  
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2.3 Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi dohodnutý potrebný počet plastových 

uzatvárateľných zberných nádob a plastových vriec a odovzdá ich Objednávateľovi na 

základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

 

Typy používaných zberných nádob pri plnení predmetu zmluvy: 

- plastové vrece (BIO-sáčok), 

- BIO-nádoba (7 l, 10 l, 21 l), 

- 30 l, 60 l uzatvárateľný sud, 

- PET fľaše, prípadne iné nepoškodené obaly na separovaný použitý potravinársky 

olej. 

 

III. Čas plnenia 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to od 01.05.2015. 

 

IV. Cena 

 

Zmluvné strany sa dohodli na bezodplatnom odbere odpadu podľa ČL. II. Predmet zmluvy. 

 

V. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

5.1 Zhotoviteľ je povinný dohodnuté práce vykonať riadne, včas, kvalitne a podľa 

dohodnutého harmonogramu odvozu, z požadovaného zberného miesta. Počas 

realizácie prác je zhotoviteľ povinný manipulovať svojimi zbernými vozidlami tak, 

aby nedošlo k poškodeniu objektov a ostatného majetku Objednávateľa. 

Zodpovednosť za preukázanú škodu znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ. 

5.2 Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby príchod a odchod zberového vozidla 

k zbernému miestu a zo zberného miesta, ako aj manipulácia so zbernou nádobou bola 

plynulá, nerušená a nevyskytovali sa žiadne prekážky. 

5.3 Objednávateľ je povinný ukladať do zberných nádob výlučne odpad dohodnutý v Čl. 

II Zmluvy. V prípade, že v nádobách bude umiestnený iný druh odpadu, Zhotoviteľ si 

vyhradzuje právo takýto odpad neprevziať. 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

6.2 Zmluva stráca platnosť v nasledovných prípadoch: 

- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu 

v mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane, 

- písomnou dohodou zmluvných strán, 
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- odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností 

druhou zmluvnou stranou. 

6.3 Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu vykonávať len vo forme písomných 

a očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

6.4 Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z toho 1 krát pre Objednávateľa  a 1 krát                  

pre Zhotoviteľa. 

6.5 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za inak jednostranne 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

V Nálepkove, dňa 27.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................. ....................................................... 

 Objednávateľ Zhotoviteľ 

 


