
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRl ZBERE A ODVOZE ODPADU

č. zmluvy: ZD2O20IDS3002 tuzatvoril: Peter Reczai
uzatvorená v zmYsle § 269 ods. 2 zákona Č. 513/'1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej v texte len ,,Zmluva'') medzi zmluvnými stranami:

Odberatel' odpadu:
So sídlom:
lčo:
tČ opH:
Bankové spojenie:

právna forma:

Kontakt:

(d'alej len,, Odberatel"')

a

Držitel'odpadu / Názov obce :

So sídlom,

lČo:

tč opnlotč:

štatutár / starosta obce :

kontakt na obec:

Email:

Otv. hod. zberného dvoru:

Zodpovedná osoba:

Kontakt na zodpovednú osobu:

(d'alej len,,Držitel"')

Slovenská sporitel'ňa, a,s.
Prima banka Slovensko, a.s,
Fio banka, a. s.

SK32 0900 0000 0051 4566 ffi12
sK90 5600 0000 0086 7346 9aO2
sK64 8330 0000 0026 01520414

ESP|K Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768
sK2023566666 (platba sa vykonáva podl'a formátu lBAN na vystavenejfaktúre)
Ceskoslovenská obchodná banka, a.s. sK4o 7500 oooo o04o 2214 4484

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.2634gtP
Zákazníckalinka: +421 950 401 401, info@espik,sk

Obec Gáň

Gáň27,924oI

00 305 944

202 115 3552

preambula

DrŽitel'odPadu Potrebuje zlikvidovat'odpad resp. má povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberukomunálneho odpadu pre biologicky rozložitel'ný kuchynský odpad a použité rastlinné jedlé oleje a tukyv katastrálnom Území obce Gáň, a s týmto odpadom naložit, v súlade so zákonom é. 7gt2o15 Z.z. oodpadoch v znení
neskorŠÍch PrávnYch Predpisov a v súlade s vykonávacími predpismi k predmetnému zákonu sa zmluvné strany dohodli nauzatvorení tejto zmluvY a jej ,,VOP", ktoré sú neoddelitel'nou súcastbu zmluvy. Zmluvné strany majú záujem onadviazaniedlhodobého obchodného vzt'ahu. Zatýmlo úěelom uzatvárajú túto zmluvu (,,zmluva,,)
Zmluvné strany zmluvy na strane "drŽitela odpadu" sa d'alej označujú aro ,,orzitel," á na strane Espíku ako ,,odberatel-,.

Mgr.Denisa lvančíková

obecgan@obecgan.sk

7:00 - 15:00 hod, utorok, sobota

Mgr.Denisa lvančíková
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Predmetom zmluvy je závázok odberatela vykonávať pre držitela odpadu, zber, prepravu a zhodnotenie odpadov, uvedených v článku
ll. Bod 1. v katastrálnom územíobce Gáň,
Držitel'odpadu sa zavázuje, že bude Odberatel'ovi odovzdávať výlučne odpady uvedené v článku ll, bod 1 tejto Zmluvy a Odberatel'sa
zavázuje tieto odpady zlikvidovať, resp. naložiť s nimi v súlade s platnou legislatívou.
Držitel' odpadu sa zavázuje, že za prevzatie a odvoz odpadu podla tejto Zmluvy a jeho následnú likvidáciu, resp. použitie v súlade
s platnou legislatívou, zaplatí Odberatel'ovi cenu dohodnutú podl'a článku ll. bod 1 tejto Zmluvy a dodrží ustanovenia tejto Zmluvy.
Miestom plnenia sú ulice, alebo konkrétne odberné miesta v katastrálnom území obce Gáň. uvedené v prílohe č.2, ktorej obsah je
neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy.

ll,
Odpady, množstvo a cena

1. Držiteí odpadu sa zavázuje odovzdávať Odberatelbvi nasledovné druhy odpadov, v nasledovných množstvách aza nasledovné ceny,
kde Odberatel'a dodávatel'sa zavázuje k nižšie vypísaným častiam tejto zmluvy:

n
Cena:

n

odberateť sa zavázuie platit'držitelovi za odobraté jedlé oleie a tukv nasledovne:

Odberatel' sa zavázuje platit' Držitelbvi 20,00 EUR bez DPH za 100 kg odobratého požitého oleja a tuku na základe faktúry vystavenej džiteťom,
Podkladom k vystaveniu faktúry bude odberateťom potvrdený dodací/zberný list. resp. záznam o odbere odpadu.

Odberatel' bude od Držitelh vykonávat'odber použitého oleja a tuku bezplatne, bez nároku na kompenzáciu za odobratý olej.

Držitel' berie na vedomie, že v dósledku prítomnosti plastu (olej v plastodch fl'ašiach) a usadených neěistót a látok nevhodných na d'alŠie

spracovanie (napr. strúhanka, kusy jedla a pod.), ktoré sa nachádzajú v odobratom použitom oleji a tukoch, Odberateť automaticky
odpočítava 10% z hmotnostioleja,
Ak Držiteí odpadu nevystaví faktúru do 15 dní odo dňa platnosti ukoněenia zmluvy, zbavuje sa nároku na úhradu
nevyfakturovaného druhu odpadu.

Vývoz odpadu 1x mesačne 1 ks zberných nádob
Objem nádoby: 120 L
Cena: 15,00 EUR bez DPH mesačne

Vývoz odpadu 1x mesačne 2 ks zberných nádob
Objem nádoby; 120 L
Cena: ..........,..,...... EUR bez DPH mesačne

Vývoz odpadu lx mesačne 3 ks zberných nádob
Objem nádoby: 120 L

.. EUR bez DPH mesačne

Individuálne dohodnuté podmienkv:

Vývoz odpadu íx mesačne ks zberných nádob
Objem nádoby: 120 L
Cena: ,,,....... EUR bez DPH mesačne

Držitet, kuchynského odpadu rešpektuje metodický pokyn rUŽP a RR SR, že frekvencia vývozu je daná minimálne jedenkrát
týždenne, v závislosti od teploty prostredia (nariadenie komisie é,14212011 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
č,1069/2009).

Držiteť odpadu sa zavázuie platit' odberateťovi nasledovne:

Balík í Vývoz odpadu v intervale 12x mesačne
zvolenénádobynaodber:n15L(5,00ďks),L]30L(6,00€/ks),D60L(7,00€/ks),!í20L(14,00€lks)
Cena je uvedená za jeden kus odobratej nádoby, všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Balík 2 Vývoz odpadu v intervale 8x mesaěne
zvolené nádoby na odber: El ts t- (5,50 €/ks), ! 30 L (6,50 áks), [f 60 L (7,50 €lks), n í20 L (14,50 €lks)
Cenaje uvedená zajeden kus odobratej nádoby, všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Balík 3 Vývoz odpadu v intervale 2x mesaěne
zvolené nádoby na odber: [1 ts u (7,00 €/ks), D 30 L (9,o0 aks), [J 60 L (í0,o0 9ks), El í20 L (í7,00 aks)
Cena je uvedená za jeden kus odobratej nádoby, všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Mimoriadny vývoz mimo určeného dňa odberu sa uskutoční na základe elektronickej objednávky minimálne 48 hod. pred realizáciou. Cenník
mimoriadneho vývozu je určený na základe individuálnej cenovej ponuky.

Počet ks a objem zapožiěaných zberných nádob ako aj odberné miesta sú uvedené v prílohe ě. 2"

lnformácie k zberu:

Platnosť zberu odpadu od: 1,1.2021
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Predmet zmluvy
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Odber odpadu z prevádzky Zberný dvor: použité rastlinné jedlé oleje a 20

Odber odpadu: VZP, materiál kategórie 3 ,, kuchynský odpad BRKO", pod kódom 20 01 08



lňltel odPadu berie na vedomie, Že v mesiaci sa móže uskutočniť aj viac odberov, a to v závislosti od počtu pracovných dní
v kalendárnom mesiaci, Vtomto prípade je cena za vývoz odpadu poěítáná a vyúčtovaná ako d,alší vývoz;prieom v danom prípade

/ sa daný vývoz neúčtuje ako minioriaOnývývoz.
platnosť zberu znamená pre držitel'a deň, od kedy sa mu začína realizovať zber,
Odberatel' odPadu má nárok fakturovať Držitel'ovi odpadu odplaiu za vývoz odpadu aj v pípade, ak Džitel, odpadu neodovzdá odpad
v zmYsle hore uvedeného balíka dojednaného vývozu odpadu a nepodpíše Odberatelbvi odpadu zberný list o oáovzdaní. Fakturácia sa
uskutoční k poslednému dňu v mesiaci. Splatnosť faktúry je 14 dní.

PoČet kusov a objem zaPoŽiČaných zberných nádob je evidovaný na zbernom doklade odberatel,a, odberatel, je povinný na vyžiadanie
poskytnúť DrŽitel'ovi informáciu o počte a objeme zapožičaných zberných nádob. Viac informácií ,,Vop..
VŠetky ceny v bode sú úplné, uvedené bez DPH, vrátane dopravných a manipulaěných nákladov.

2. Zmluvné strany sa dohodnú na pravidelných intervaloch odvozu odpadu.
3. DrŽitel' odPadu je Povinný nahlásit' každé odóvodnené pozastavenie v;ývozu odpadu výIuěne na zákaznícku |inku

+42Í 950 401 401_alebo na emailinfo@espik,sk. V pípade nenahtásenia je Odbórateť oprávnený iakturovat,každú zbernú jazdu
(uskutočnený výjazd), aj keď reálny odber odpadu nenasta|.

lll.
P]atobné podmienky

K cene za prevzatie odpadu podl'a Článku ll. bodu 1 bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty podl,a zákona é. 222l2oo4 Z.z. v znení
neskorŠÍch Právnych predpisov. Cena za prevzatie odpadu Odberatefom je spiatná ná základě iaktúry, ktorú vystaví odberatel,, pričom
splatnosť íaktúryje stanovená na 14 dní.
Ceny uvedené V tejto zmluve sa móŽu kaŽdý rok upravovať o roěnú mieru inflácie, alebo pri zvyšovaní nákladov pri zhodnotení, likvidácii
odPadu. VYrozumenie o narnýŠení ceny dostane kaŽdý Držitel'odpadu ak táto situácia nastane, pričom bude zaslaný iníormaěný list na
sídlo spoločnosti Držitel'a.
Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti má Odberatel' nárok na vystavenie upomienkovej faktúry v sume 1 EUR za každú a jednu
neuhradenú faktúru Po doje splatnosti. V prípade odoslania tretej upomienky odberatel'- zašle Džite1,ovi pokus o zmier, któný je
spoplatnený sumou 10 EUR.
V PríPade neuhradenia faktúr a troch po sebe nasledujúcich upomienok, má odberatel' nárok, stiahnuť nádoby z prevádzky Džitel,a
odPadu aŽ do Úhrady dlŽnej sumy. Opátovné dovezenie nádoby je spoplatnené sumou 12 EUR za dodanie, odberatel,ma nárók nad,alej
fakturovať zmluvný balík aj počas doby obmedzenia zberu.
Odberatel'má nárok odstúpiť pohl'adávky externej spoločnosti na vymáhanie.
ZaPoŽiČanie zberných nádob je bezplatné. V pípade znehodnotenia, alebo odcudzenia zbernej nádoby je odberatel, oprávnený
fakturovať a DrŽitet' povinný zaplatiť zmluvnú cenu nádoby podl,a vel,kosti nádoby (15 L, 30 L, 50 L, 60 L - 20 EUR alebo 120 [,
1900 L- 70 EUR) bez DPH. O_dberateťje oprávnený vyfakturovať odobraté nádo6y'aj po ukončení zmluvného vzťahu, ak z róznych
dóvodov nádoby nebudú od Držitel'a Odberatel'ovi vrátené. Viac,,VOP'',

7. Faktúra za poskytované služby sa zasiela emailom, Email: obecgan @obecgan.sk

v pilpade zmenv e-mailovei adresy ie Džiteí povinnÝ to oznámiť na info@esoik,sk.

Ďalšie závázkyznlluvnYc rr stra n

odberatel' sa zavázuie:
1.1. NaloŽiť s vYŠŠie uvedenými odPadmi v súlade so zákonom é.79t2O15Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoných zákonov

v znení neskorŠÍch PredPisov a jeho vykonávacími predpismi, ako aj ostainými platnými všeobecne závěznými právnymi
predpismi, upravujúcimi odpadové hospodárstvo.

1,2. PredloŽiť Držiteíovi odpadu na požiadanie doklad o oprávnení k nakladaniu s odpadmi.
1.3. VYgenerovať Prihlasovacie meno a heslo pre Držitel'a odpadu do centrálneho registra online evidencie odpadu

www.evidenciaodPadov,s[ ktorá slúŽi ako kompletný report pre hlásenia o vzniku a nakladaní odpadu, kde póvodca odpadu je
Povinný do 28.2, nasledujúceho roka odovzdať vyplnené hlásenie, podl'a píslušnej šablóny ministerstva životnbho prostredia, a to
okresnému Úradu Životného Prgstredia. Prihlasovacie údaje do evidencie odpadov sú vygenerované v obsahovej časti prílohy, pri
vytvorení účtu evidencie odpadu spolu s obchodnými podmienkami. - -

Držitel' odpadu sa zavázuie:
2.1. Podl'a výskYtu PriebeŽne odovzdávať odpady Odberateťovi vsúlade stouto Zmluvou aso zákonom oodpadoch ajeho

vYkonávacími PredPismi a osiatnými platnými všeobecne záváznými právnymi predpismi, upravujúcimi odpadové ňospodárstvo,
2.2. Odovzdať Odberatel'ovi iba odpady Kategórie č, 3, podl'a Nariadenia (Es)č.1069/2009 Európskeho padámentu a Rady, ktoným

sa stanovujú zdravoiné PredPisy trýkajúce sa vedl'ajších živočíšnych produktov, neurčených pre l'udskú potrebu, v znení neskorších
predpisov.

2,3. Uhradiť Odberatel'ovi dohodnutú cenu za prevzatie odpadov, stanovenú v článku ll. bod 1, tejto Zmluvy.
2.4, PoskYtovať na PÍsomnú výzvu Odberatel'ovi všetku potrebnú a nevyhnutnú súčinnosť- za účelóm riadneho a včasného

poskytovania Služieb zo strany Odberatel'a,
2.5. Bezodkladne (v lehote do 2 dnÍ) upovedomiť Odberatel'a o všetkých začatých správnych konaniach vedených orgánmi verejnej

správy voěi Držitel'ovi vo vzťahu k nakladaniu s odpadmi.
2.6. ZabezPeěiť, abY odPady boli triedené (samostatne použité jedlé oleje a tuky) a aby tieto neobsahovali žiadne iné druhy odpadov;

v oPaČnom prípade poskytovatel'nie je povinný uskutočníť Služby vzťahujúCe sa Ř takémuto odpadu.
2.7. DŽilel je Povinný Pt11ť nádoby na odpad pre Odberatel'a tak, aby sa dali bezpečne uzatvoriť a prepraviť.
2.8. DrŽiteť je Povinný ohlásiť Odberatetovi naplnenie nádob na odpad, ak termín zberu je viac ako duaiii:one od zistenia stavu plných

nádob, Musí tak spraviť, aby Odberatel' mohol zabezpečiť zber v čo najkratšom čase.

1.

2,

3.

4.

5.
6.

1.
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2.9. DrŽitel'sa zavázuje riadne plniť podmienky zmluvy a všeobecné obchodné podmienky.

V.
Doba trvania zmluvy

Táto Zmluva nadobúda Platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. V prípade povinnosti zverejniť danú zmluvu,
nadobúda platnosť dňom jej zverejnenia v zmysle príslušných právnych §redpisov.
DrŽite|' berie do ÚvahY Že Povinné zverejňovanie zmlúv zveiejňujé bez telefonických kontaktov, prístupových údajov do evidenciea podpisu na zmluvách. Viac,,VOP".
Táto zmluva sa uzatvára na dobu: neurěitú
DrŽiteť odpadu sa zavázuje na uzavretie zmluvy minimálne na dobu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy.
zmluvu možno ukončiť:
5.1. Dohodou obidvoch zmluvných strán s dojednanými osobitnými podmienkami.
5,2. VýPoved'ou, kde DrŽlteť je Povinný zaslať Odberate_lbvi žiadosť o výpoved'písomne na sídlo spoločnosti, alebo elektronicky formou

ema.ilu. V PríPade rnýPovede je rnýPovedná lehota 3-mesačná a zaóína plynúť pnným dňom následujúceho kalendámeho mesiaca
po doruČení wpovede, a to aŽ po ukoněení minimálnej doby trvania zmluvy 6 mesiacov podl,a čl. V bod 4, Ak to neurobí podťa
vyŠŠie uvedených podmienok, odberatel' má právo naďalej fakturovať Držite|,ovi zmluvný balík do doby, kým nie je riadne
ukončená zmluvná dohoda.

5,3. OdstúPením od ZmluvY jednej zo Zmluvných strán doručením druhej zo Zmluvných strán v prípade, že Držitel, podstatným
sPÓsobom PoruŠuje niektoré ustanovenia tejto Zmluvy, pričom za poóstatné poruŠenie Zmluvy zo stiany Džite1a odpadu sa
považuje okrem iného omeškanie Držitel'a odpadu s úhradou splatnej faktúry.

Zmluvné stranY sa vzájomne dohodli, Že ak DrŽitel'odpadu vypovedá predmetnú zmluvu odberate1,ovi odpadu a od doručenia rnýpovede
nechce, aby odberatel' odpadu daný odpad likvidoval vo r4ýpovednej lehote, odberateí odpadu má nárok fakturovať Držitetoviodpadujednorazovú zmluvnú pokutu vo rnýške 500 EUR bez DPH.

Vl.
Prechod zodpovednosti, náhrady škód

1. Zodpovednosť za nakladanie s odpadom prevzatým podl'a tejto Zmluvy prechádza z Držitel,a odpadu na odberatel,a za podmienky, že
Držitel'odpadu odovzdal odberatelbvi odpad v súlade s louto zmluvou,2. Pokial' dÓjde Po uzatvorenítejto Zmluvy k nezrovnalostiam, ktoných pdčinou je neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov alebo informácií
PoskYtnutých DrŽitelbm Pred uzatvorením tej1o Zmluvy, alebo zámerne zatájenou informáciou týi<ajúcou sa odpadov, podstatných pre
uzatvorenie tejto ZmluvY, vYhradzuje si Odberatel' právo odmietnuť prevzatie týchto odpadov. Ódberatel, nezodpoved á za'žiaáne
náklady vzniknuté Držitetovi odpadu v tejto súvislosti.

3. Ak odovzdá DrŽitel' odPadu Odberatel'ovi odpad iný ako uvedený v č. ll. tejto Zmluvy alebo s inými vlastnosťami, zavázuje sa uhradiť
PríPadnú vYŠŠiu cenu za jeho prevzatie, V prípade, že prevzatie tohto odpadu nebúoe v možnóstiach Odberate1a, Držitót odpadu sa
zavázuje Odberateťovi odPadu uhradiť vŠetky náklady spojené s manipuláciou a prepravou tohto odpadu spáť Držiteíovi odpadu
1v PÍPade, ak Odberatel'zabezpeěí likvidáciu tohto odpadu, uhradí mu Držitel odpao'u aj náklady na 19kŮto tikvibáciu.4. ÚČastníci sa dohodli, Že Odberatel'má právo neprevziať odpad od Džiteťa oopáou, pókiar neuhradí predošlú faktúru do 14 dní od
dátumu jej splatnosti.

Vll.
záverečné ustanovenia

1. Zmluvné stranY sa dohodli, Že táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Práva apovinnosti Zmluvných strán, ako aj d,alšie
vzťahY vYPlývajúce z tejto Zmluvy, ktoré tu nie sú upravené konkrétňymi ustanoveniami, sa budú riadiť o'bchodným zákonníkom
a vŠeobecne záváznými právnymi predpismi, ktoré s predmetom tejto Zmluvy súvisia.2. Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade, ak by bola táto Zmluva aleno rtorát<olVek jej časť z akéhokolVek dóvodu neplatná, neúěinná
a|ebo nevykonatetná, zaváz$Ú sa obidve Zmluvné strany bez zbytočného odHadli po tom ako sa o takejto skuto'čnosti dozvedia,
uzavrieť novú platnú a úěinnú Zmluvu.

3. TÚto Zmluvu moŽno meniť a Oopíňat iba písomnou dohodou oboch Zmluvných strán formou dodatku.
! Táto Zmluva sa vyhotoví v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý pre jednu Zmluvnú stranu.5. VŠeobecné obchodné_podmienky spoločnosti ESPlK tvoria náoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy.6, Zmluvné stranY vYhlasujÚ, Že si vŠeobecné obchodné podmienky a zmluvu'riaone á pozorne preěítali, jej obsahu v plnom

rozsahu Porozumeli, na tomto'Právnom úkone sa dobrovoťnelónoaIl a prejav ich v'óle ;e slóuoaný,'iáiny, zrozumiteFny
a urČitý, Priěom túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni a ani za nápadne nevynbonych podmienok. Na znak svojho súhlasu
s obsahom Zmluvy, túto vlastnoručne podpísali.

V:-Gáňr-

Držitel'odpadu

V: .Gáňi_ dňa: 27.11,202a

á,
Zastúpený: Mgr, Denisa lvančíko Zasfupený: podpis
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