
Zmluva
o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

Pôvodca:
Obchodné meno: Školský poľnohospodársky podnik, n. o.
Sídlo: Hlavná 339/94, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO: 31256481 DIČ: SK2021710592
Štatutár, konateľ: Ing. Seňko Ivan Kont. osoba Ing. Seňková Monika
e-mail: sppno@slovanet.sk 0907 913 741
Registrácia: Kŕ. úrad Košice, OWS/62/2002
a
Spracovateľ":
Obchodné meno: CONTAX EKO, s.r.o.
Sídlo: 075 01 Nový Ruskov, Veľký Ruskov 172
IČO: 36 596 507 DIČ: 2022057268
Konateľ: Ing. Juraj Štefanko
Registrácia: OR OS Košice l, odd. Sro, vi. 16923/V

Kont.osoba: ng. Jana Brindová, tel:0915 935 202. e-mail: agroprodukt@centrum.sk
Ing. Jozef Brinda, tel: 0905 848 325, e-mail: agroprodukt@centrum.sk
sekretariát: 056/66 82 390, e-mail: contaxeko@gmail.com

uzatvárajú

zmluvu o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej len „odpad")
v zmysle zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1069/2009
z 21.10.2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych
produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje
nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. V EU L 300,
14.11.2009).

1. Predmetom zmluvy je odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu, kategória 3, katalógové číslo 200108, 200125.

2. Podľa či. 2 nariadenia komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady č.l 1069/2009 je kuchynský odpad vymedzený ako všetok potravinový
odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích
zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach
a kuchýň v domácnostiach.

3. Spracovateľ je oprávnený na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa
rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Trebišov č.j. 2011/00968-1 zo dňa
26.10.2011, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podľa ustanovení zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a rozhodnutia Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy Trebišov č.j. 532/2013/1 zo dňa 22.07.2013 na
spracovanie^ vedľajších živ. produktov kategórie 3 - kuchynský odpad. Prevádzkareň
schválená ŠVPS SR pod registračným číslom COMP-TV05 SK.

4. Pôvodca kuchynského odpadu zabezpečí prevzatie a výmenu prepravných nádob od
spracovateľa, zber a sústredenie odpadu do prepravných nádob v dohodnutom termíne,
ktorý bude oznámený pôvodcovi kuchynského odpadu spracovateľom, zamedzenie výskytu
fólii, obalov, chemikálii, kovov a iných nežiaducich predmetov v kuchynskom odpade,
podpísanie zberného listu oprávnenou osobou.



5. Spracovateľ zabezpečí najmä dodanie a výmenu prepravných nádob v mieste prevádzky
pôvodcu, vyčistenie, umytie a dezinfekciu prepravných obalov, naloženie a odvoz
prepravných nádob z miesta prevádzky pôvodcu, potvrdenie odberu kuchynského odpadu,
odvoz odpadu, zneškodnenie odpadu rozdrvením s následnou tepelnou úpravou
v prevádzkarni podľa všeobecných hygienických požiadaviek nariadenia, kompostovanie
odpadu, vedenie evidencie prijatých odpadov. V prípade poškodenia, resp. straty
prepravného obalu zo strany pôvodcu znáša pôvodca odpadu náklady na zaobstaranie
nových obalov ( 1 prepravný obal = 20,-€ bez DPH)

6. Zmluvné strany sa dohodli, že dokladom o odpade je zberný list, ktorý obsahuje najmä tieto
údaje o odpade: deň prevzatia, popis odpadu, miesto pôvodu a obchodné meno a adresa
pôvodcu, obchodné meno a adresa spracovateľa, miesto spracovania, obchodné meno
a adresa prepravcu ak ním nie je spracovateľ, meno a priezvisko odovzdávajúcej
a preberajúcej osoby pôvodcu a spracovateľa a ich podpisy.

7. Cena za zber odpadu: Kuchynsky odpad sa bude zberať v zberných nádobách -
kontajneroch v objeme 20 l. Cena za zber, odvoz a likvidáciu jedného kontajnera je 13,- €
bez DPH. Pôvodca resp. producent kuchynského odpadu rešpektuje metodický pokyn MŽP
a RR SR, že frekvencia zberu je daná minimálne jedenkrát týždenne, v závislosti od teploty
prostredia.

8. Nahlásenie odberu: Producent odpadu je zodpovedný za nahlásenie množstva
vyprodukovaného kuchynského odpadu, ktorý je určený na likvidáciu. Producent odpadu je
povinný telefonicky nahlásiť požiadavku na odvoz zberného kontajnera v prípade jeho
naplnenia, ak požadovaný termín nebude zhodný s termínom uvedeným v zbernom
harmonograme. Spracovateľ z hygienického hľadiska uskutoční odvoz minimálne jeden krát
mesačne hoc kontajner nebude celkom naplnený a požiadavka na jeho zber nebude
nahlásená. Tento zber sa uskutoční v posledný vývozný deň v mesiaci.

9. Spracovateľ po uplynutí kalendárneho mesiaca na základe potvrdených zberných listov
vystaví faktúru za množstvo odpadu dodaného v príslušnom kalendárnom mesiaci so
splatnosťou 15 dní odo dňa jej doručenia. V prípade omeškania s úhradou faktúry je
dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň omeškania.

10. Spracovateľ v prípade omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je oprávnený od
zmluvy odstúpiť, a oznámiť uvedenú skutočnosť na úrad verejného zdravotníctva.

11. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Každá zo zmluvných strán je oprávnená ju vypovedať
v jednomesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť prvého dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca po doručení výpovede.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že platné doručenie listiny je poštou, faxom, e-mailom na adresu
uvedenú v tejto zmluve, osobným doručením.

13. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2020

14. Náležitosti záväzkového vzťahu zmluvou neupravené sa primerane spravujú ustanoveniami
Obchodného zákonníka. Prípadná neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy
nespôsobuje neplatnosť ostatných zmluvných ustanovení.

, 9 01-
V Novom Ruskove dňa .... V

'Hlavná 339. Zempjmska Teplica, 076 64

Spracovateľ: / Pôvodca:


