
Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2021 
uzatvorenej podľa§ 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení (ďalej len „zmluva") 

1.1. Objednávateľ 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zriadená: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

IBAN: 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

Obec Závod 
Obecný úrad 
Sokolská 243, 908 72 Závod 
Právnická osoba 
Zákonom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení 
Ing. Peter Vrablec 
00310158 
2020380131 
nie je platcom DPH 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK97 5600 0000 0032 0325 0003 

Zástupca oprávnený jednať vo Ing. Peter Vrablec 
veciach technických 0903 751 275 
Telefón: Ing. Jarmila Horváthová 

034/7799312 
(ďalej len „objednávatel"') 

1.2. Poskytovateľ: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zapísaná: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zástupca oprávnený jednať vo 
veciach technických: 
Telefón: 
(ďalej len „poskytovatel"') 

ESPIK Group, s.r.o. 
Orlov 133, 065 43 Orlov 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, 

vložka č. 26349/P 
Matej Bondra, konateľ 
46 754 768 
2023566666 
SK2023566666 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK90 5600 0000 0086 7346 9002 
Tomáš Brenkus, obchodné oddelenie 
0950 401 402, brenkus@espik.sk 

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany") 



ČI. II. 
Úvodné ustanovenia 

Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania zákazky 
s nízkou hodnotou v zmysle§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o VO") na predmet zákazky „Odvoz a spracovanie biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu" v obci Závod. 

Čl. III. 
Predmet zákazky 

1. Predmetom tejto zmluvy je odber, preprava a zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu ( definovaný 61. 2 nariadenia Komisie 5. 
142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 
1069/2009) kategória 3, katalógové číslo 20 01 08, ktorý vyprodukovali pôvodcovia 
odpadu. 

2. Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri 
zbere nasledovných druhov odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov: 20 O 1 08 
biologicky rozložiteľný kuchynský 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. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonávať zber a prepravu 
uvedených odpadov za účelom ich ďalšieho zhodnotenia resp. zneškodnenia. 

4. Objednávateľ si vo vlastnej réžií zabezpečí 20 ks plastových zberných nádoby hnedej 
farby na zber B1O o netto objeme 120 1. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy podľa bodu 2 tohto článku 
v katastri obce Závod z 20 stojísk rovnomerne rozmiestnených v obci. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude vykonávať zber zo zberných 
nádob uvedených v predchádzajúcom bode 1 krát za 7 dní. 

7. Poskytovateľ prehlasuje, že na riadne plnenie predmetu tejto zmluvy v prospech 
objednávateľa disponuje príslušnými platnými oprávneniami. 

Čl. IV. 
Spôsob, miesto a čas plnenia 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby podľa tejto zmluvy pravidelne v rozsahu a 
termínoch špecifikovaných v tejto zmluve a jej príloh. 

2. Miestom plnenia tejto zmluvy je kataster obce Závod. 
3. Poskytovateľ bude vykonávať služby vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastné 

nebezpečenstvo. V prípade vykonávania časti služieb prostredníctvom subdodávateľov 
nesie zodpovednosť za ich vykonávanie v plnom rozsahu poskytovateľ. 

4. Táto zmluva je záväzná od jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán s účinnosťou od 1.1.2022 do 31.12.2023. 

5. Objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle zmluvu po jej podpísaní oboma 
zmluvnými stranami. 

6. · Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno predčasne ukončiť: 
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán k dohodnutému dňu ukončenia; 



b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností podľa tejto 
zmluvy, 
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu; 
výpovedná lehota je tri (3) mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca od jej doručenia druhej zmluvnej strane. 

7. Zmluvu, počas jej trvania, je možné meniť len formou dodatkov podpísanými 
obidvoma zmluvnými stranami podľa§ 18 zákona o VO. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 
a) uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) zánikom poskytovateľa bez právneho nástupcu, 
d) písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy, pričom 
odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia o odstúpení od 
zmluvy druhej strane v prípade, ak v odstúpení nie je uvedené inak.. 
Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 
a) konanie poskytovateľa súvisiace s predmetom tejto zmluvy, ktoré by viedlo k 
začatiu správneho konania voči poskytovateľovi o uložení pokuty za správny 
delikt podľa§ 117 zákona o odpadoch. 
b) porušenie ktorejkoľvek povinnosti poskytovateľa podľa článku VII. ods. 1 až 5 tejto 
zmluvy. 
e) Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
f). Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy 
aj v prípade, ak poskytovateľ je v likvidácii, 

9. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a nadobúda účinnosť dňom jeho 
doručenia. 

1 O. Ukončením zmluvy ktorýmkoľvek spôsobom nie je dotknutý nárok na náhradu 
škody. 

Čl. v. 
Cena predmetu zmluvy 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy je stanovená v 
zmysle § 2 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. a 
výmeru MF SR č. R-3/1996 aje doložená kalkuláciou poskytovateľa, ktorá tvorí 
Prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

2. Ceny podľa tohto článku sa rozumejú bez DPH, ktorú poskytovateľ vyúčtuje podľa 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej 
povinnosti, najmä v zmysle z. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH"). 

3. Cena za poskytnutie služby podľa čl. III ods .. l je: 19 000,00 EUR bez DPH 
DPH 20 % je: 3 800,00 EUR 
Cena za poskytnutie služby podľa čl. III. ods. l je : 22 800,00 EUR s DPH 
Slovom: dvadsaťdvatisícosemsto EUR a nula centov s DPH 

4. Takto dohodnuté ceny sú konečné a záväzné pre obidve zmluvné strany po celú 
dohodnutú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy; zmeny sadzby DPH, príp. zmeny 
meny, v takom prípade sú obidve strany dohody povinné do 30 dní od uvedenej zmeny 
uzavrieť písomný očíslovaný dodatok k tejto zmluve, ktorým upravia výšku cien za 
poskytované služby, aby zodpovedala vyššie uvedeným zmenám. 



5. Cena za doplnkové služby, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, je stanovená v 
zmysle planého cenníka doplnkových služieb poskytovateľa a bude predmetom 
cenovej ponuky každej jednotlivej objednávky. 

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť s poskytovateľom dodatok k zmluve 
v prípade zvýšenia počtu frekvencií vývozov alebo zvýšenia počtu zberných nádob za 
cenových podmienok, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

7. V prípade významnej alebo podstatnej zmeny cien vstupov a nákladov vstupujúcich 
do kalkulácie v tejto zmluve dohodnutej akejkoľvek jednotkovej ceny sa zmluvné 
strany zaväzujú v dobrej viere rokovat" za účelom dosiahnutia zhody o novej úprave 
cien zohľadňujúcej najviac 30% z príslušnej ceny. Za takéto vstupy sa pritom 
považuje hodnota minimálnej mzdy stanovená všeobecne záväzným právnym 
predpisom, cena pohonných látok a dane a poplatky priamo spojené s predmetom 
plnenia (zberom ukladaním a likvidáciou odpadu). Každá zo strán je oprávnená 
požiadat" o zmenu dohodnutej jednotkovej ceny vychádzajúc z medziročnej zmeny 
výšky vstupov počítanej medziročne vždy k 01.06, pričom návrh novej jednotkovej 
ceny doručí druhej strane najneskôr do 31.07. tak, aby dohoda o novej jednotkovej 
cene mohla byť dosiahnutá nie neskôr ako do 31.1 O. Nové jednotkové ceny potom 
platia počnúc O 1.01. nasledujúceho roka, pokiaľ' nebude stranami výslovne dohodnuté 
inak. Pokial" takáto dohoda nebude dosiahnutá ma každá zo strán oprávnenie tuto 
zmluvu vypovedat" a to doručením výpovede druhej zmluvnej strane najneskôr do 
30.11. Výpovedná lehota začne plynút" 01.01. nasledujúceho roka a skonči uplynutím 
12 mesiacov. Úprava cien sa môže robiť iba dodatkom k zmluve. 

8. Objednávateľ si vyhradzuje právo a poskytovateľ s tým súhlasí, že v prípadoch ak sa 
vyskytnú mimoriadne udalosti (naplnené zberné nádoby), môže si objednať na základe 
telefonickej objednávky alebo cez email mimoriadny vývoz za cenových podmienok, 
ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

Čl. VI 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za predmet zmluvy bude objednávateľom uhrádzaná mesačne za služby 
skutočne poskytnuté v tomto mesiaci poskytovateľom a to na základe 
faktúr, ktoré bude vždy bezodkladne po skončení mesiaca vystavovať 
poskytovateľ a doručí ich pravidelne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca 
objednávateľovi. 
Každá poskytovateľom vystavená faktúra musí popri zákonných náležitostiach 
daňového dokladu obsahovať aj:- rozpis počtu zberov za príslušný kalendárny 
mesiaca Príloha č. 2 (v členení na druh a množstvo);- fotokópie všetkých písomných 
záznamov (zberných listov) v zmysle článku III. bod 3 tejto zmluvy;- všetky 
písomné potvrdenia o zbere a zhodnotení (zneškodnení) odobratých odpadov (v 
členení na druh a množstvo) v zmysle § 19 ods. 1 písm. h) zák. č. 223/2001 Z. z. 

2. Daňové doklady - faktúry (ďalej len: ,,faktúra") musia obsahovať údaje v súlade 
s touto zmluvou a platnou právnou úpravou v SR a EÚ. V prípade, ak faktúra 
nebude obsahovať predpísané náležitosti objednávateľ je oprávnený vrátiť 
ju poskytovateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

3. Dňom zaplatenia faktúry v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň 
pripísania príslušnej sumy v prospech bankového účtu poskytovateľa. 

4. Objednávateľ neposkytuje preddavok (zálohovú platbu). 



S. Splatnosť faktúry je do 30 dní od doručenia faktúry. 

Článok VII. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

5.1 Poskytovateľ je povinný: 
- vykonávať predmet zmluvy na najvyššej profesionálnej úrovni v súlade so zmluvou, 

pokynmi objednávateľa a príslušnými platnými právnymi predpismi SR v oblasti 
nakladania s odpadmi tak, aby boli zo strany pôvodcov odpadu splnené všetky zákonné 
povinnosti vo vzťahu k nakladaniu s odpadmi; v opačnom prípade zodpovedá za škodu 
tým spôsobenú, 

vykonávať zber odpadov vozidlami spÍňajúcimi platné bezpečnostné a ekologické 
predpisy a zabezpečiť, aby neznečisťovali pozemné komunikácie objednávateľa; v 
prípade znečistenia pozemnej komunikácie alebo iných verejných priestranstiev 
znečistenie bezodkladne odstrániť na vlastné náklady, 

pravidelne raz mesačne (vždy najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca) zasielať zriaďovateľovi všetky písomné potvrdenia o zbere a zhodnotení 
(zneškodnení) odobratých odpadov (v členení na druh a množstvo) v zmysle§ 19 ods. 
1 písm. h) zák. č. 223/2001 Z.z. za príslušný kalendárny mesiac (zasielať spolu 
s faktúrou); 

riadne plniť povinnosti v zmysle článku III. bod 3 zmluvy; bezodkladne (do 24 hodín) 
informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia v riadnom a včasnom plnení 
predmetu zmluvy vrátane spôsobu a času zjednania nápravy; v opačnom prípade 
zodpovedá za škodu tým spôsobenú; poskytovať zriaďovateľovi a pôvodcom odpadu 
všetku potrebnú a nevyhnutnú súčinnosť pri správnych konaniach vedených orgánmi 
verejnej správy voči zriaďovateľovi a pôvodcom odpadu vo vzťahu k nakladaniu 
s odpadmi, 

od poskytovateľa sa vyžaduje, aby mal doklad o oprávnení podnikať v oblasti 
nakladania s odpadmi, platná registrácia na obvodnom úrade životného prostredia na 
prepravu odpadov a na nakladanie s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

poskytovateľ je povinný zasielať objednávateľovi vyplnené tlačivo „Evidenčný list 
odpadu", uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti v znení neskorších predpisov ( ďalej len „vyhláška č. 366/2015 Z.z.") a to: 
mesačne vždy do pätnásteho (15) dňa nasledujúceho mesiaca, . 

poskytovateľ je povinný zasielať objednávateľovi vyplnené tlačivo „Ohlásenie o 
vzniku odpadu a nakladaní s ním", uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky č. 366/2015 Z. z.: 
do 25. januára za predchádzajúci kalendárny rok pre odpady vyzbierané na území 
objednávateľa, (celkový súčet hmotnosti BIO kuchynského odpadu v tonách za 
predchádzajúci kalendárny rok). 

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) určiť miesta, na ktorých budú umiestnené zberné nádoby na biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad. 



b) určiť oprávnené osoby na zadávanie a preberanie predmetných služieb. Oprávnené 
osoby majú právomoc priebežne kontrolovať predmetné činnosti a fyzicky po 
ukončení služieb na tvare miesta preberať vykonané služby. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo. zmeniť resp. doplniť oprávnené osoby počas 
obdobia trvania zmluvy. 

c) poskytnúť poskytovateľovi služieb potrebnú súčinnosť podaním potrebných 
informácii k realizácii plnenia z tejto zmluvy a je povinný informovať poskytovateľa o 
prípadných zmenách dotýkajúcich sa predmetu zmluvy neodkladne. 

d) zabezpečiť, aby odpady boli triedené (samostatne biologicky rozložiteľný 
kuchynský a reštauračný odpad) a aby tieto neobsahovali žiadne iné druhy odpadov; 

e) 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. 

Čl. VIII. 
Poistenie 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje ku dňu začatia vykonávania služieb podľa tejto zmluvy mať 
uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním 
služieb mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť 
objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia poskytovatelia) na sumu 
minimálne do výšky hodnoty poskytovaných služieb podľa čl. V. ods. 3 tejto 
zmluvy. 

2. Poskytovateľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas 
trvania tejto zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie 
objednávateľa, v lehote piatich (5) pracovných dní od doručenia tejto 
požiadavky, aj preukázať objednávateľovi. 

3. V prípade vzniku poistnej udalosti je poskytovateľ povinný ihneď informovať 
objednávateľa o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady 
nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou 
poistnou zmluvou. 

Čl. IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nerieši táto zmluva sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch a inými 
právnymi normami platnými v Slovenskej republike. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po JeJ 
podpísaní obdrží dve vyhotovenie a poskytovateľ obdrží jedno vyhotovenie. 

3. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch 
zmluvných strán. 

4. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne vo forme 
dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. To neplatí v prípadoch 
stanovených touto zmluvou, najmä pri zmene poverených osôb zmluvných strán 
a pri zmene obsahu príloh tejto zmluvy z dôvodu zmeny príslušných právnych 
predpisov alebo príslušných povolení na prevádzku určeného zariadenia, kedy 
tieto môžu byť menené jednostranným oznámením doručeným druhej zmluvnej strane. 

5. Adresou pre doručovanie sa rozumie adresa sídla ako aj e-mailová adresa 
uvedená v záhlaví tejto zmluvy, pričom každú zmenu je dotknutá strana 



povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností platí, 
že zmena adresy nebola preukázateľne oznámená. 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu v celom 
rozsahu porozumeli a nemajú k nemu výhrady ani ďalšie pripomienky, že ich 
zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluva je prejavom ich slobodnej a 
vážnej vôle, nebola uzavretá pod nátlakom, ani v tiesni a ani za nevýhodných 
podmienok, ich prejav vôle je určitý a zrozumiteľný, na znak čoho túto zmluvu 
vlastnoručne podpisujú. 

6. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve e sú platné výlučne v písomnej forme 
odsúhlasenej obidvomi stranami dohody, vo forme dodatku k zmluve. 

1. Písomnosť doručovaná elektronicky podľa tejto zmluvy sa považuje za doručenú 
najneskôr dňom nasledujúcim po dni jej odoslania. Písomnosť doručovaná poštou 
sa považuje za doručenú aj dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, bez ohľadu na 
dôvod jej nedoručenia, i keď sa adresát o nej nedozvie. 

Za poskytovateľa: Za objednávateľa: 

(!1tJ_JOJ1 
V Bratislave, dňa . 

f'.IO-j.rJJ1 
V Závode, dňa : . 

G) ~Pli 
Orlov 

_t:):\~ IČO , 
~IČDP 

www.i 

Tomáš Brenk 
Osoba oprávn r - --- ._,.,....,...., ...... 



Príloha č. 1 k Zmluve č. 1/2021 

Ceny zberu, prepravy, spracovanie a zhodnocovanie prípadne zneškodnenie biologický 
rozložiteľného kuchynského odpadu . 

Katalógové číslo Veľkosť Popis služby MJ Cena Cena 
zbernej zaMJ zaMJ 
nádoby v€ v€s 

bez DPH 
DPH 

20 01 08 120 1 zber, preprava, spracovanie, ks 9.50 11,40 

zhodnocovanie prípadne 
znehodnotenie biologický 
rozložiteľného kuchynského 
odpadu. 

Za poskytovateľa: Za objednávateľa: 

• v {.:1tJ-Jo/1 V Bratislave, dna .. 

G) ~PIKG, 
Orlov 13: ,co 46 7 
IC DPH:S1 
1w1W.espi~ 

V Závode, dňa „f: t?..~ / oJ.,1 
~\ 

Tomáš 
Osoba ločnosti 

~ 
Ing. 

st; 



Príloha č. 2: k Zmluve č. 1/2021 

Evidencia zrealizovaných vývozov za mesiac/rok (povinná príloha k faktúre) 

Názov služby MJ Množstvo 

2. 

zberu, preprava, spracovanie, 
zhodnocovanie prípadne 

zneškodnenie biologický 
rozložiteľného kuchynského odpadu 

Cena 
celkom v € 
bez DPH 

Cena 
celkom v 
€s DPH 

3. 
---+------+--------+--------1 

ks 
4. 5. 6. 

V , dňa .. 

Zodpovedná osoba za vystave~ovaných rozvozov: 

G) E. 
C 

_/:)\.,,... \( 
~II 

v 

meru 


