
DF Družstv

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
v súlade s § 269 ods. 2 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

uzatvorená medzi:

Čiánok I. 
Zmluvné strany

Odberateľ:

Spoločnosť/Firma:

Článok II.
Úvodné ustanovenie

1. Dodávateľ služby je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského právneho poriadku, ktorej 
predmetom podnikania je i nakladanie s kuchynským odpadom (do ktorého spadá i bioiogicky rozložiteľný 
odpad) na základe živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom".
2. Odberateľ služby prevádzkuje reštauráciu, stravovacie zariadenie alebo inú prevádzku v rámci ktorej pri 
činnosti produkuje biologický odpad, ktorý má dodávateľ služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti záujem 
odvážať.
3. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby pre zber kuchynského odpadu (biologický rozložiteľný 
kuchynský a reštauračný odpad) zo stravovacieho zariadenia, ktorý je podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. 
zaradený do katalógu odpadov KBG pod čistom-.

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

a činnosť nakladania s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý od 1. januára 2013 mení a dopĺňa zákon č. 343/2012 Z.z. a tiež 
v súlade s požiadavkami Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1069/2009 a jeho vykonávacieho nariadenia 
(EÚ) č. 142/2011.
4. Obe zmluvné strany pristupujú k uzavretiu tejto zmluvy s cieľom stanoviť bližšie podmienky za ktorých bude 
dodávateľ služby zber biologického odpadu/kuchynského odpadu realizovať.

Článok III. 
Predmet zmluvy

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať službu zberu biologického odpadu za podmienok v tejto zmluve 
dojednaných a podľa podmienok stanovených touto zmluvou aj prijať príslušnú odmenu - cenu služby.
2. Odberateľ sa zaväzuje za tento zber biologického odpadu zaplatiť dodávateľovi dojednanú cenu služby a to 
v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve.
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Článok IV.
Podmienky zberu biologického odpadu

Zber biologického odpadu sa bude realizovať:................. týždenne

Vyššie uvedenú cenu služby za zber biologického odpadu uhradí odberateľ dodávateľovi na zákiade vystavenej 
faktúry. Faktúry budú vystavované vždy do 15 - tich dní v prvom mesiaci za kalendárny štvrťrok, so splatnosťou 
3u dní od doručenia odberateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ bude všetok použitý biologický odpad, ktorý sa vyprodukuje a 
vznikne na jeho prevádzke zhromažďovať v nádobách na tento účel určených, prípadne zapožičaných od 
dodávateľa a príslušný barei bude pri prevzatí odpadu pripravený pri miestnej komunikácií bežne dostupnej 
dopravným prostriedkom.
2. Odberateľ bude telefonicky, faxom, či elektronickou poštou a to na vyššie uvedených kontaktných údajoch 
informovať dodávateľa o naplnení barelu. Na základe informácie o naplnení barelu zabezpečí dodávateľ 
v priebehu 2 pracovných dní og získania tejto Informácie zvoz biologického odpadu, ak sa zmluvné strany 
nedohodli inak.
3.Táto zmluva sa uzatvára s účinnosťou od dátumu jej podpisu na dobu neurčitú. Ktorákoľvek zo zmluvných 
strán je oprávnená zmluvu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu pri zachovaní 30 dňovej lehoty, ktorá začína 
plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Ku dňu skončenia 
platnosti tejto zmluvy vráti odberateľ všetky barely, ak ich ma! zapožičané od dodávateľa alebo uhradí 25 eur za 
každý jeden zapožičaný barel. Ak odberateľ ku dňu skončenia platností tejto zmluvy nesplní túto svoju 
povinnosť je povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,50 eur za každý deň omeškania so 
splnením tejto povinností.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Ak nestanoví táto zmluva vyslovene inak, riadia sa zmluvné vzťahy zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonní v znení neskorších zmien a doplnkov.
2,Akékoľvek zmeny, či doplnenia tejto zmluvy je možné dopĺňať formou písomných dodatkov k tejto zmluve.
3,Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých jeden dostane dodávateľ 
a druhý odberateľ.
4. 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.


