
                                       INÉ   001/20 18 
 Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka medzi: 
 
 

čl. 1. 
Zmluvné strany 

 
Nakladateľ s odpadom:      
 
Enviro ways, s.r.o. 
Gaštanová 1008/27, 014 01  Bytča  
IČO: 50520075 
DIČ: 2120355116 
Zastúpená: Miroslav Marek, konateľ 
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. 
IBAN: SK25 0900 0000 0051 2458 2594 
                                                       
kontaktná osoba: Miroslav Marek  č.t. 0915 831 151 
 
a 
 
Pôvodca odpadu: 
 
Mesto Bytča  
Námestie Slovenskej republiky 1/1, 014 38 Bytča  
zast. Bc. Miroslav Minárčik, primátor mesta  
IČO: 321192  
DIČ: 2020626399  
Peňažný ústav: VÚB Žilina  
Číslo účtu: 1591059358/0200  
IBAN: SK7902000000001591059358 
 
kontaktné osoby: 
p. Kováčová - Školská jedáleň pri ZŠ Ul. Lániho Bytča č.t. 5533979 
p. Gašpieriková - Školská jedáleň pri ZŠ Ul. Mieru Bytča č.t. 5533855 
p. Kypúsová-  Materská škola Pšurnovice č.t. 5533516 
p. Podolinská-  Materská škola Hliník nad Váhom č.t. 5533781 
p. Levková-  Materská škola Dostojevského Bytča č.t. 5533164 
p. Vozáriková-  Materská škola Hrabové č.t. 5532963 
 
 

čl. 2.  
Úvodné ustanovenia 

 
 

1. Nakladateľ s odpadom je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského právneho 
poriadku, ktorej predmetom podnikania je i nakladanie s kuchynským odpadom (do ktorého 
spadá kuchynský odpad)  na základe živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako 
nebezpečným odpadom“.  



 
2. Pôvodca odpadu prevádzkuje stravovacie zariadenia: 
- Školská jedáleň pri ZŠ Ul.E. Lániho Bytča 
- Školská jedáleň pri ZŠ Ul. Mieru Bytča 
- Materská škola Pšurnovice 
- Materská škola Hliník nad Váhom 
- Materská škola Dostojevského 
- Materská škola Hrabové, 
pri prevádzke ktorých dochádza k vzniku biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. 
 
3. Kuchynský odpad je podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. zaradený do katalógu 
odpadov KBO pod číslom: 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 
ktorý je zaradený medzi vedľajšie živočíšne produkty materiálu kategórie 3 uvedených v čl. 
10 pís. p) nariadenia (ES) č. 1069/2009. 
 
4. Obe zmluvné strany pristupujú k uzavretiu tejto zmluvy s cieľom stanoviť bližšie 
podmienky za ktorých bude nakladateľ s odpadom od pôvodcu odpadu  odoberať kuchynský 
odpad. 
 

čl. 3 
Predmet zmluvy 

 
1. Nakladateľ s odpadom sa zaväzuje, za podmienok v tejto zmluve dojednaných, vykonávať 
zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od pôvodcu odpadu. 
 
2. Pôvodca odpadu sa zaväzuje za zber a odvoz  biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu zaplatiť nakladateľovi s odpadom cenu špecifikovanú v čl. 4 tejto zmluvy. 
 
 
 

čl. 4 
Cena a platobné podmienky 

 
1.Cena za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu je dojednaná dohodou 
zmluvných strán vo výške 6,60 eur /1 zvoz/1 prevádzka. 
Podrobná cenová kalkulácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.    
 
2. Cena zahŕňa zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo všetkých 
stravovacích zariadení pôvodcu odpadu, ktoré sú špecifikované v čl.2 bod 2 tejto zmluvy. 
V cene je zahrnuté i zapožičanie nádob. 
 
3. Nakladateľ s odpadom nie je platiteľom DPH.  
 
3. Cena stanovená v bode 1 tohto článku zmluvy je cena pevná a nemenná a zahŕňa všetky 
náklady nakladateľa s odpadom  spojené so zberom a odvozom biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu. 
 
4. Podkladom pre zaplatenie dohodnutej odmeny bude faktúra vystavená nakladateľom s 
odpadom za príslušný mesiac, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, a ktorej 
prílohou budú fotokópie zberných listov vyhotovované raz mesačne, pre každé stravovacie 



zariadenie pôvodcu odpadu osobitne. 
 
5.  Za pôvodcu odpadu budú zberné listy potvrdzovať kontaktné osoby  jednotlivých 
stravovacích zariadení uvedené v čl. 1 tejto zmluvy. 
 
6.  Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. V prípade, ak faktúra 
nebude spĺňať náležitosti daňového dokladu alebo v prípade, ak faktúra nebude obsahovať 
zberné listy podľa bodu 4 tohto článku,  plynie nová lehota splatnosti odo dňa, kedy bude 
pôvodcovi odpadu doručená opravená faktúra, ktorá bude vystavená náležite alebo odo dňa, 
kedy budú pôvodcovi odpadu doručené prílohy podľa bodu 4 tohto článku.  
 
 
 
 

čl. 5 
Podmienky zberu a odvozu  biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

 
1. Nakladateľ s odpadom bude vykonávať zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu v 
pracovných dňoch v stravovacích zariadeniach  pôvodcu odpadu, ktoré sú špecifikované 
v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
 
2. Zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu počas školských prázdnin bude upravený 
po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to tým spôsobom, že pôvodca odpadu oznámi 
nakladateľovi s odpadom 14 dní pred začiatkom prázdnin stravovacie zariadenia, v ktorých 
bude potrebné vykonávať zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu. 
 
 
3. Množstvo zvezeného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu bude značiť každé 
stravovacie zariadenie pôvodcu odpadu denne do evidenčného listu odpadu. 
 
3. Po ukončení príslušného mesiaca každé stravovacie zariadenie na základe evidenčných 
listov odpadu vyplní tlačivo zberný list, ktorý bude podpísaný zo strany pôvodcu odpadu 
kontaktnými osobami každého stravovacieho zariadenia uvedenými v čl. 1 tejto zmluvy. 
Zberný list bude vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis si ponechá nakladateľ s 
odpadom a jeden rovnopis si ponechá kontaktná osoba každého stravovacieho zariadenia. 
 
 
 

čl. 6 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
 Zmluvné strany sa dohodli, že  pôvodca odpadu bude všetok  biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad, ktorý  sa vyprodukuje a vznikne v jeho stravovacích zhromažďovať  v 
nádobách na tento účel určených a zapožičaných od nakladateľa s odpadom  a príslušná 
nádoba bude pri prevzatí odpadu pripravená pri vchodových dverách príslušného 
stravovacieho zariadenia. 
 
2. Nádoby zapožičané nakladateľom s odpadom písomne prevezmú kontaktné osoby pôvodcu 
odpadu uvedené v čl. 1 tejto zmluvy. 
 



 
čl. 7. 

Doba trvania zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu určitú od 9.1.2018 do 31.12.2018. 
 
2.  Táto zmluva zaniká: 
    a) písomnou dohodou zmluvných strán,  
    b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s udaním alebo bez  
       udania  dôvodu.  Výpovedná doba je tri mesiace a začína  
       plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, kedy bola  písomná  
       výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,       
c) zánikom oprávnenia nakladateľa s odpadom na činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 
 
3. Dodávateľ vráti odberateľovi  všetky  zapožičané barely do 15 dní od zániku tejto zmluvy. 
 

čl. 8. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Bytča. 
 
1. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia  zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
3. Akékoľvek zmeny, či doplnenia tejto zmluvy je možné dopĺňať  formou písomných 
dodatkov k tejto zmluve. 
 
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých jeden 
dostane dodávateľ a druhý odberateľ. 
 
5. Zmluvné strany zhodne prehlasujú a nižšie svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva je 
prejavom ich pravej, slobodnej a vážne mienenej vôle a nebola podpisovaná v tiesni ani za 
nevýhodných podmienok. 
 
 
V Bytči     9.1.2018                                                       V Bytči  8.1.2018 
 
                                                                                  
pôvodca  odpadu:                                                           nakladateľ s odpadom          
                                     
 
 
 
 
 
 
...........................................                                               ......................................... 
Bc. Miroslav Minárčik – primátor                                    Miroslav Marek - konateľ 



 


