
 

 

                                                INÉ 008/2021                                             

  Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka medzi: 
 

 

 

čl. 1. 
Zmluvné strany 

 

 

Nakladateľ s odpadom:      
 
4NAT, s.r.o. 
Gaštanová 1008/27, 014 01  Bytča  
IČO: 51751771 

DIČ: 2120788648 

Zastúpená: Miroslav Marek, konateľ 

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. 
IBAN: SK21 0900 0000 0051 4652 6200 

                                                       
kontaktná osoba: Miroslav Marek  č.t. 0911 031 151 

 

a 

 

 

 

Pôvodca odpadu: 
 
Mesto Bytča  
Námestie Slovenskej republiky 1/1, 014 38 Bytča  
zast. Ing. 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. Dižová-  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 7,90 EUR /1 zvoz/1 prevádzka. (nie sme platci DPH). Mesačná 
fakturácia vrátane veškerých nákladov bude za všetky prevádzky v každom mesiaci rovnaká v 
sume 410,80  EUR.   
 

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 platnosti zmluvy, zánik zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 01.01.2021 do 31.12.2021. 
 

2. Táto zmluva zaniká : 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou, 
c) dňom zrušenia alebo pozastavenia podnikateľského oprávnenia predávajúceho, 

prípadne dňom zániku predávajúceho, 
d) dňom začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania na 

majetok predávajúceho. 
 

3. Písomnou dohodou zmluvných strán zaniká táto zmluva v deň, ktorý je v dohode 
určený ako deň jej zániku, alebo ak taký deň nie je v dohode uvedený, tak v deň, 
kedy na dohodu pripojila posledná (druhá) zo zmluvných strán svoj podpis. 

 

4. Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu, 
výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

 

5. Zánikom tejto zmluvy nie je dotknutá povinnosť kupujúceho zaplatiť ku dňu zániku 
tejto zmluvy neuhradené kúpne ceny z jednotlivých kúpnych zmlúv, alebo ich časti, 
ako aj príslušenstvo pohľadávok predávajúceho, nárok na zaplatenie, ktorého mu 
vznikol na základe tejto zmluvy alebo jednotlivých kúpnych zmlúv. Zánikom tejto 
zmluvy tiež nie je dotknuté právo kupujúceho na zmluvnú pokutu a právo na náhradu 
škody.    

 

 

čl. 8 
Doručovanie 

 

1. Všetky oznámenia či iné právne úkony urobené v súvislosti s touto zmluvou, pokiaľ 
nie je v texte zmluvy výslovne uvedené inak, budú vykonané písomne a budú 
doručené osobne alebo poštou do sídla alebo miesta podnikania adresáta. Zmluvné 
strany sa dohodli, že všetky oznámenia alebo iné podania vykonané v súvislosti s 
touto zmluvou, pokiaľ nie je v texte zmluvy výslovne uvedené inak, môžu byť 
uskutočnené tiež prostredníctvom faxu alebo emailu. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti doručované druhej zmluvnej 
strane sa považujú za doručené piaty deň po ich preukázateľnom odoslaní 
doporučenou zásielkou na adresu sídla alebo miesta podnikania adresáta uvedenú 
v tejto zmluve alebo zistenú z aktuálnych údajov verejných registrov, pokiaľ 
doručenie nie je preukázané inak ku skoršiemu dňu. 

 



 

 

3. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade, že adresát odmietne písomnosť 
prevziať, a to dňom odmietnutia prevzatia písomnosti. 

 

4. Oznámenie alebo iné podanie uskutočnené prostredníctvom faxu, emailu alebo sms 
sa považuje za doručené okamihom, kedy bol predmetný fax, email alebo sms riadne 
odoslaný adresátovi. 

 

 

 

 

čl. 9 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane 

spôsobom, ktorý je v súlade s touto zmluvou, všetky skutočnosti, ktoré majú alebo 
by mohli mať podstatný vplyv na rozhodovanie druhej zmluvnej strany o 
podstatných okolnostiach tejto zmluvy, najmä o jej ďalšom trvaní. Ide najmä o 
skutočnosti týkajúce sa trvania podnikateľského oprávnenia, adresy na doručovanie 
písomností, okruhu osôb oprávnených konať v mene zmluvnej strany, začatia 
konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok zmluvnej strany. V 
prípade nesplnenia tejto povinnosti zodpovedá zmluvná strana v plnom rozsahu za 
prípadné škody vzniknuté v dôsledku svojho postupu druhej zmluvnej strane. 

 

2. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nie je začaté konkurzné 
alebo reštrukturalizačné konanie na jeho majetok, nie sú proti nemu vedené žiadne 
exekučné konania alebo konania o výkon rozhodnutia na majetkové plnenie. 
Predávajúci tiež vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nie je insolventný a nie je 
v úpadku (§ 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom 
znení).  

 

3. Predávajúci nie je oprávnený žiadne práva z tejto zmluvy ako aj z jednotlivých 
kúpnych zmlúv vzniknutých na základe prijatých objednávok postúpiť na tretiu 
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. 

 

 

čl. 10 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

 

2. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nespôsobuje to 
neplatnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sú povinné v tomto prípade 
bezodkladne začať rokovania o nahradení neplatného ustanovenia takým 
ustanovením, ktoré mu je svojím obsahom a účelom najbližšie. 

 

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami 
podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

 



 

 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, po jednom pre 
každú zo zmluvných strán. 

 

5. Obe zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, prehlasujú, že 
zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

6. Predávajúci berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou 
podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov.  

 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta 
Bytča.  

 

 

 

V Bytči dňa  16.12.2020                                               V Bytči dňa 16.12.2020 

 

                                                                                  
pôvodca  odpadu:                                                           nakladateľ s odpadom          
                                     
 

 

 

 

 

 

...........................................                                               ......................................... 
Ing. Miroslav Minárčik – primátor                                    Miroslav Marek – konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Príloha č.1 

 

 k zmluve o zbere a odvoze biologicky rozložitelného kuchynského odpadu.  
 

Uzavretú medzi : 
Nakladateľom s odpadom : 4NAT,  s.r.o. 
a 

Pôvodcom odpadu: Mesto Bytča 

 

 

Ceny a frekvencia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu: 
 

Služba Cena služby 

1 

Zber, odvoz a zneškodnenie 
BRKO z prevádzok : 
ŠJ pri ZŠ mieru, ŠJ pri ZŠ 
E.Lániho, MŠ Dostojevského 

 

Počet prevádzok : 3 

Počet zvozov v mesiaci: 
12/1prevádzka 

 

7,90 eur 1 zvoz/ 1 prevádzka 

 

 

36x 7,90 € 

2 

Zber, odvoz a zneškodnenie 
BRKO z prevádzok :  
MŠ Pšurnovice, MŠ Malá 
Bytča, MŠ Hliník nad Váhom, 
MŠ Hrabové 

 

Počet prevádzok : 4 

Počet zvozov v mesiaci : 
4/1prevádzka 

7,90 eur / 1 zvoz / 1 prevádzka 

 

 

 

16x 7,90 € 

3 
Doprava, zapožičanie a odvoz 
do miesta spracovania 

V cene zvozu 

 

4 Suma celkom za mesiac 410,80 € 

 

 


