
lŽ, ',KR
RAMcoVÁ ZMLUVA o ZBERE, PREPRAvE A zNEŠKoDNENí VYBRANÝcH zLoäEK

xôr,ĺuľÁLNYcH oDPADoV
č. rámcovej zm ĺuvy: Blo2a21 /Poĺ 0(F/ uzatvoril: Mĺchal Šoltés

uzatvorená v zmysle $269 ods'2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v spojení znení neskorších predpisov $
81 ods. 13 zákona é.79l2o15 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej v texte len ,,Zmluva") medziZmluvnými stranami:

Poskytovatel':
So sídlom:
lČo:
lČ opH:
Bankové spojenie:

Právna forma:

Kontakt: Zákaznícka linka: +421 950 401 401, info@espik.sk

(ďalej len ?oskytovatel'- )

a

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov,
46754768
sK2023566666 (platba sa vykonáva podl'a formátu |BAN na vystavenej faktúre)
Československá obchodná banka, a.s. sK4o 7500 oooo oo4o 2214 1/;84
Slovenská sporitel'ňa, a's. sK32 0900 0000 0051 4566 5612
Prima banka Slovensko, a.s. SK90 5600 0000 0086 73469002
Fio banka, a. s. SK64 8330 0000 0026 Cl52 A414
spoločnost's ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri
okresného súdu Prešov, oddĺel Sro, vloŽka č. 26349/P

objednávatel': obec Malý Slávkov

So sídlom Geľlachovská 36152, 060 01 Malý Slávkov

lČo: 31 984 673

lČ opnĺolČ 2020710'.1o9

Zastúpená: Ladislav Oravec

Kontaktná osoba: Ladislav oravec

E-mail a telefonický kontakt 091 'ĺ 540 317 / starostabecmalyslavkov.sk

(d'alej len -objednávateľl

Preambula

objednávatel' je podlä $ 81 ods. 1zákonaodpadoch zodpovedný za nakladanie s komunálnymiodpadmia s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na jeho územÍ.
Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie sluŽieb súvisiacich so zberom, prepravou, zneškodňovaním a zhodnocovaním
odpadov z územia mestďobce v zmysle zákona č. 79l2o15 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov
(ďalej len ,,zákon o odpadoch"), ktoých bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 2 tejto Zmluvy a sluŽby s tým
spojené, v čase, v kvalite a podl'a podmienok uvedených v tejto Zmluve.

Zmluvné strany majú záujem o nadviazanie dlhodobého obchodného vztahu. Za týmho účelom uzatvárajú rámcovú
Zmluvu (ďalej len ,,Zmluva"). Na základe tejto Zmluvy je objednávatel'oprávnený uzatvárať za podmienok tejto Zmluvy
vyrokovaných s Poskytovatelbm jednotlivé Zmluvy v súvislosti s výkonmi a dodávkami (,,individuálne Zmluvy")
s Poskytovatel'om.
Z uzatvorenia Zmluvy alebo z viac násobného uzatvorenia indĺviduálnej Zmluvy a z iných opatrení vyplýva pre
o bj ednávatel a m oŽnosť, zadat' obj ednávky Poskytovatelbvi.
Zmluvné strany Zmluvy na strane ''objednávatel'a sluŽby" sa ďalej označujú ako,,objednávateľ' a na strane ESP|KU
ako ,,Poskytovateľ'.
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é)

t.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri zbere a preprave nasledovných zloŽiek
komunálneho odpadu vzniknutých azozbieraných na území mestďobce od ýĺckých osôb a zaradeňých podlä
vyhlášky Ministerstva Životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z' z.,-klorou sa ustanovuje rátalog
odpadov (ďalej len ,,Katalóg odpadov") do skupiny 20 Komunálne odpady (odpady z domácnosti a podobné odpadý
z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zloŽiek z triedeného zberu:

2. Predmetom Zmluvy je:
a) Zber biologicky rozloŽitel'ného kuchynského odpadu v rodinných domoch, ktoý sa uskutoční prostredníctvom

nádob, v ktoých sa nachádza Blo z domácností;
b) zb91jedlých olejov a tukov sa uskutoční prostredníctvom 120 L nádob na UCo, do ktoých domácností vkladajú

jedlé oleje a tuky;
c) Zber biologicky rozĺoŽitel'ného kuchynského odpadu v bytových domoch sa uskutoční prostredníctvom 120 L

nádob na výmenu (plný za prázdny)'

Il.

Spôsob, miesto a čas plnenia

1. Poskytovatel'sa zaväzuje vykonávat'sluŽby podl'a tejto Zmluvy pravidelne v rozsahu a termínoch špecifikovaných
v tejto Zmluve a jej príloh.

2. Miestom plnenia Zmluvy je územie mesta/obce.
3. Poskytovatel'bude vykonávať sluŽby vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastné nebezpečenstvo' V prípade

vykonávania časti služieb prostredníctvom subdodávatelbv nesie zodpovednosť za ich vykonávanie v pinom
rozsahu Poskytovatel'.

4. Platnosťzberu odpadu od: 1.1.2022
objednávatel' berĺe na vedomie, Že v jednom kalendárnom mesiaci sa mÔŽe uskutočnit' aj viac odberov, a to v
závislosti od počtu pracovných dní v kalendáľnom mesiaci. V tomto prĺpade je cena zav,ývoz odpadu počítaná a
vyúÓtovaná ako ďalší vývoz pričom v danom prípade sa daný vývoz neúčtuje ako mimorĺaány vývoz.

ill.
Povinnostĺ zmluvných strán pri nakladaní s odpadom

obiednávatel' sa zaväzuie:
a) Určiť miesta, na ktoných budú umiestnené zberné nádoby na biologĺcky rozloŽitel'ný odpad.
b) Určit' oprávnené osoby na zadávanie a preberanie predmetných sluŽieb' oprávnené osoby majú právomoc

priebeŽne kontrolovat' predmetné činnosti aýzicky po ukonóení sluŽĺeb na tvare miesta pieneáľ vykonané
sluŽby. objednávatel'si vyhradzuje právo zmeniť, resp. doplniť oprávnené osoby počas oooooĺa trvania Zmluvy.

c) Bezodkladne informovat'Poskytovatel'a o miestach zberu odpadu (umiestnenĺe iláooo1 a ich zmenách formou
e-mailu na info@espik.sk.

d) Poskytnúť Poskytovatel'ovi sluŽieb potrebnú súčinnosť podaním potrebných informácií k realizácií plnenia z tejto
Zmluvy aje povinný informovat'Poskýovatel'a oprípadných zmenách dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy
neodkladne.

e) odovzdat' Poskytovatel'ovĺ iba odpady Kategórie č' 3, podl'a Nariadenia (Es) č.1069/2009 Európskeho
parlamentu a Rady, ktoým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedl'ajších Žĺvočíšnych produktov,
neurčených pre l'udskú potrebu, v znení neskorších predpisov.

fl Zabezpečiť, aby odpqdy boli triedené (samostatne použité jedle oleje a tuky, samostatne biologicky rozloŽitel'ný
kuchynský a reštauračný odpad) a aby neobsahovali Žiadne iné druhy odpadov; v opačnom prĺpáoe eoskytovatel'
nie je povinný uskutočniť SluŽby vztähujúce sa k takémuto odpadu.

g) P.oskýovat'na písomnú výzvu Poskytovatel'ovi všetku potrebnú a nevyhnutnú súčinnosť za účelom riadneho a
včasného poskytovania služieb zo strany Poskytovatel'a.

h) Uhradiť Poskytovatel'ovidohodnutú cenu zaprevzatie odpadov, stanovenú v článku ll. bod 1 tejto Zmluvy.

Poskvtovatel' sa zaväzuie:
a) Zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu zberných nádob a kontajnerov urcených na zber Blo;

Por. č. Císlo druhu
odpadu

Názov druhu odpadu podľa Katalógu
odpadov

Kategória
odpadu

Použitá skratka v
Zmluve

1 2001 25 PouŽité jedlé oleje a tuky o uco
2. 20 0't 08 B iologicky rozloŽitel'ný kuchynský

a reštauračný odpad o Bro

2
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b) Zabezpečit'prepravu odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi;
9) Ľ'i. nakladaní s odpadom uplatňovať hierarchiu odpadového hospodárstva;
d) Zabezpečĺt' zhodnotenie/zneškodnenie odpadu len u osoby, ktorá má na túto Óinnost' oprávnenie podl'a

osobitných predpisov;
e) Zabezpečiť vývoz odpadu zo 

-zberných 
nádob, ktoré sú vhodné na uskladnenie biologicky rozloŽitel'ného

luchynského odpqdy a na pouŽité jedlé oleje, podl'a špecifikácie a v počtoch uvedených-v prĺlone č. 2 tejto
Zmluvy a zabezpečit'ich distribúciu a doručenie;

f) Zabezpečit'do zbernej nádoby vrece (sáčok), ak je to uvedené v čl. lV. bod 7. tejto Zmluvy na odpad;
g) Zabezpečit' distribúciu vriec (sáikov) na odpad počas trvania Zmluvy pravidelne kvartálne, ak je t'o uvedené v čl.

lV. bod 7. tejto Zmluvy na odpad;
h) Vygenerovat'prihlasovacie meno a heslo pre objednávatela do ,,centrálneho registra" onlĺne evidencie odpadu

www'-evidenciaodpadov.sk, ktorá slúŽi ako report pre hlásenia o vzniku a nakladání odpadu, prihlasovacie úoa1e
do evĺdencie odpadov sú vygenerované, privytvorení účtu evĺdencĺe odpadu spolu s obcrroonýmĺ podmĺenkami.
V prípade záujmu o bonusový rozšírený balík je sluŽba evidencie odpadov spoplatnená podlá prĺlohy i. 1

tv.
Cena a fakfurácia

1. Ceny za poskytované sluŽby sú stanovené na základe cenovej ponuky Poskytovatela avsúlade so zákonom
o cenách č. 18l1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

2' K cene za prevzatie odpadu bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty podl'a zákon a č' 222t2oo4 Z'z' v znení
neskorších právnych predpisov. Cena za prevzatie odpadu Poskytovaíebm je splatná na základe faktúry, ktoru
vystaví Poskytovatel', pričom splatnosťfaktúry je stanovená na 14 óní.

3. Ceny uvedené v tejto Zmluve sa mÔžu kaŽdý rok upravovať o ročnú mieru inflácie alebo pri zvyšovaní nákladov pri
zhodnotení, likvidáciĺ odpadu. Vyrozumenie o nauýšení ceny dostane kaŽdý Poskytovatel' odpädu' ak táto situácia
nastane, pričom bude zaslaný ĺnformačný list na sídlo objednávatel'a.

4. Pri neuhradení fak!ýry do doby splatnosti, má Poskytoúatel' nárok na vystavenie upomienkovej faktúry V sume
1,- EURO zakaždú ajednu neuhradenú faktúru po dobe splatnosti. Vprípade odoslania tretej ,,e-upomienky,,
Poskytovatel'zašle objednávatelbvi pokus o zmier, ktoý je spoplatnený suimóu ío,- EUR.

5. V prípade neuhradenia-faktúr a troch po sebe nasledujúcich upomienoŕ má Poskytovatel'nárok stíahnut'nádoby od
objednávatel'a aŽ do úhrady dlŽnej sumy. opätovné dovezenie nádoby;e spoplätnené sumou 12,- EUR/1 kus za

_ dodanie. Poskytovatel'má nárok naďalej fakturovať zmluvný balík aj poeas dbby obmedzenia zberu.
6. Poskytovatel'má nárok odstúpĺť pohl'adávky externej spoločnosti na-vymáhanie.
7. Ce-ny za poskytovanie sluŽieb súvisiacich so zberom, prepravou, zneškodnením a zhodnocovaním odpadov sú

určené vo výŠke:

Zvoliť
výber Názov položky Frekvencia

výuozov l
výmeny

Objem
MJ Jednotková cena

v EUR bez DPH
( cena za MJ )

Zber BRKO z IBV
( individuálna bytová výstavba )

1x
týŽdenne

120L ks 4í
Zber UCO

( pouŽité jedlé oleje a tuky )

1x
mesačne

120L ks

(Počet a objem zapoŽič'aných zberných nádob ako aj zberné miesta sú uvedené v prílohe č. 3.)

8. Zároveň sa zmluvné strany dohodli' Že prílohu č.3 a jej uvedený zoznam zberných miest, frekvenciu vývozov ako
aj počet vyvezených nádob na jeden vývoz, je moŽné upravovať podl'a potrieb_objednávatel'a, avšakäŽ po
v'zájomnej dohode oboch zmluvných strán formou e-maiiu, vystavenej obieonavry'eoskytovatel'om a potvrdenej
objednávatel'om, alebo jeho povereným zástupcom spolu s podpísanou prílohou č.3. Minimálny odber nádob jé
stanovený na základe tejto zmluvy, podlä čl. lV bod 7.

9. Poskytovatel'sa zaväzqe platiť objednávatelbvĺ za odobraté jedlé oleje a tuky nasledovne:

Poskytovate!'sa zaväzuje platiť objednávateľovi 0,20 EUR bez DPH za 1 kg odobratého poŽitého oleja
a tuku na základe faktúry vystavenej objednávatelbm. Podkladom k vystaveniu ĺát<tĺry bude Poskýovatel'om
potvrdený dodacĺ/zberný list. resp. záznam o odbere odpadu.

objednávatel' berie na vedomie, Že Poskytovateľ automaticky odpočítava í0 % z hmotnosti oleja v dÔsledku
prítomnosti plastu (olej v plastových fl'ašiach) a usadených nečisiÔt alator nevhodných na ďalŠie spraóovanie (napr.
strúhanka, kusy jedla a pod.), ktoré sa nachádzajú v odobratom pouŽitom oleji a tukoóh'
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Ak objednáVatel' nevystaví faktúru do 15 dní odo dňa platnosti ukončenia Zmluvy, zbavuje sa nároku na úhradu
nevyfakturovaného druhu odpadu.

Poskytovatel'bude od objednávateI'a vykonávať odber použitého oleja a tuku bezplatne, bez nároku na
kompenzáciu za odobrat'ý olej.

Poskytovatel'nebude vykonávať odber použitého oleja a tuku pričom objednávate!'prehtasuje, že túto
povinnosť má zabezpečenú podlh zákona o odpadoch'

'10. V cenách uvedených v bode 7 tohto článku sú zahrnuté ekonomicky oprávnené náklady súvisiace s predmetom
plnenia Poskytovatel'a, okrem iného aj nákĺady vyplývajúce z polohy a umiestnenia plnenia, zo spÔsobu realizácie
prác.

11. Podkladom pre zaplatenie ceny je faktúra vystavená Poskytovatel'om adoručená objednávatel'ovi. Splatnost'
Íaktúry je 14 dní odo dňa vystavenia objednávatel'ovi.

12. Poskytovatel' bude vystavovať faktúru za poskytovanie sluŽieb v zmysle Zmluvy mesačne, a to vŽdy najneskÔr do
15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia príslušného kalendárneho mesiaca'

13. Faktúra musí obsahovat'všetky náleŽĺtosti podl'a príslušných právnych predpisov. Vprípade, Žefaktúra nebude
obsahovať príslušné náleŽitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávatel' oprávnený vrátit' ju
Poskytovatelbvĺv lehote splatnostĺs písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie.

14' Faktúra za poskytované sluŽby sa zasiela e-mailom. E-mail : sta rosta @obecmalyslavkov.sk

V prípade zrnenv e-mailovei adrcsv ie obiednávateľ povinnÝ to oznámiť na info@espik.sk.

V.
Doba trvania a ukončenie zmluvy

1. Zmluva nadobúda účinnost' nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registrizmlúv vedenom na Úrade
vlády SRzmysle ust. $ 5a ods. 1 a4zákonač'211l2oooZ.z. oslobodnom prístupe k ĺnformáciám a ozmene a
doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode ĺnformácií) v znení neskorších predpisov. Platné len pre povinne
zverejňované Zmluvy.

2. objednávatel'berie do úvahy, Že povinné zverejňovanie zmlúv zverejňuje bez telefonických kontaktov, prístupových
údajov do evidencie a podpisu na Zmluvách. Viac,,VoP'.

3. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu: neurčitú / uils*i do ........'....' (nehodiace prečiarknut)
4. objednávatel' sa zaväzuje na uzavretie Zmluvy minimálne na dobu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti

Zmluvy.

5. Zmluvu moŽno ukončiť:
5.1. Dohodou obidvoch zmluvných strán s dojednanými osobitnými podmienkami.
5.2. Výpoveďou, kde objednávatel' je povinný zaslat' Poskytovatelbvi Žiadost' o výpoveď písomne na sídlo firmy

alebo elektronicky Íormou e-mailu. V prípade qýpovede je výpovedná ĺehota 3-mesaóná azaéína plynút'prvým
dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doruÓení výpovede, a to aŽ po ukončení minimálnej doby
trvania Zmluvy 6 mesiacov podl'a čl. 5 bod 4. Ak to neurobí podla vyššie uvedených podmienok, Poskytovatel'
má právo nad'alej fakturovat' objednávatelbvi zmluvný balík do doby, kým nie je riadne ukončená zmluvná
dohoda.

5.3. odstÚpením od Zmluvy jednej zo zmluvných strán doručením druhej zo zmluvných strán v prĺpade, Že
objednávatel'podstatným spÔsobom porušuje niektoré ustanovenia Zmluvy, pričom za podstatné porušenie
Zmluvy zo strany objednávatel'a sa povaŽuje okrem iného omeškanie objednávatel'a s úhradou splatnej
faktúry.

6. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že ak objednávatel' vypovedá predmetnú Zmluvu Poskytovatel'ovi a od
doručenia výpovede nechce, aby Poskytovatel'odpadu daný odpad likvidoval vo uýpovednej lehote, Poskytovatel'
má nárok fakturovať objednávatelbvijednorazovú zmluvnú pokutu vo výške ročnej hodnoty z'ákazky.

vt.
Prechod zodpovednosti, náhrady škôd

1. Zodpovednost'za nakladanĺe s odpadom prevzatým podl'a Zm|uvy prechádza z objednávatel'a na Poskytovatelä za
podmienky, Že objednávatel'odovzdal Poskytovatelbvi odpad v súlade s touto Zmluvou.

2. Pokial'dÔjde po uzatvorení Zmluvy k nezrovnalostiam, ktoných príčinou je neúplnost'alebo nepravdivosť podkladov
alebo ĺnformácií poskytnutých objednávatel'om pred uzatvorením tejto Zmluvy, alebo zámerne zatajenou
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informácĺou týkajúcou sa odpadov, podstatných pre uzatvorenĺe tejto Zmluvy, vyhradzuje sĺ Poskytovatel'právo
odmietnut' prevzatie týchto odpadov' Poskytovatel' nezodpovedá za Žiadne náklady vzniknuté objednávatelbvi
v tejto súvislosti.

3' Ak odovzdá objednávatel' Poskytovatelbvi odpad iný ako uvedený v článku 1 bod 2 tejto Zmluvy alebo s inými
vlastnost'ami, zaväzýe sa uhradĺť prípadnú vyššiu cenu za jeho prevzatie. V prípade' Že prevzatie tohto odpadu
nebude v moŽnostiach Poskýovatelä' objednávatel'sa zaväzuje Poskytovatďovi uhradiť všetky náklady spojené
s manipuláciou a prepravou tohto odpadu spät'objednávatel'ovi a v prípade, ak Poskýovatel'zabezpečĺ likvidáciu
tohto odpadu, uhradí mu objednávatel'aj náklady na takuto likvidáciu.

4. Učastníci sa dohodli, že Poskýováel'má právô neprerrziať odpad od objednávatel'a, pokial'neuhradí predošlú
faktúru do 14 dní od dátumu jej splatnosti.

vu.
Zäverečné ustanovenia

1 . Zmluvné strany sa dohodli, Že táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Práva a povinnos{i zmluvnýďr strán,
ako aj ďalšie vá'ahy vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré tu nie sú upravené konkĺétnymi ustanoveniami, sa budú riadiť
obchodným zákonníkom a všeobecne záväznými právnymipredpismi, ktoré s predmetom tejto Zmluvy súvisia'

2. Zmlwné strany sa dohodli, Že v prípade, ak by bola Zmluva alebo ktorákolVek jej časť z akéhokolVek dÔvodu
neplatná' neúlinná alebo nevykonatel'ná, zaväzujú sa obidve zmluvné strany bez zbýočného odkladu, po tom ako
sa o takejto skutďnostidozvedia, uzavrieť novú platnú a účinnú Zmluvu'

3. Zmluvu možno menit'a dopĺňať iba písomnou doŕrodou oboch zmluvných strán foľmou dodatku.
4. Zmluva sa vyhotoví v 2 (dvoch) rovnopĺsoch,každÝ pre jednu Zmluvnú ďranu'
5. Táto Zmluva ruŠí a nahÉdza všetky predchádzajúce Zmluvy a dohovory medzizúčastnenýmiZmluvnýmistranami

váähujúce sa na predmet tejto Zmluvy. Akékol\ĺek ústre dohovory sú neplatnými.
6. Zmluvné strany vyhlasujú' Že si Zmluvu riadne a pozome prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli, na tomto

právnom úkone sa dobrovol'ne dohodli a prejav ich vôle je slobodný, vážny,zrozumitel'ný a uréitý, pričom túto Zmluvu
neuzatvárajú v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak svojho súhlasu s obsahom Zmluvy
vlastnoručne podpísali.

PRoTlKoRupčľÉ PREHlásENlE
1. Zmluvné strany sú si vedomé, Že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanĺe, poskytnutie alebo prijatie

úplatku.
2. Zmluvné strany sa zaväzu1ú, Že sa budú správať tak, aby nedochádzalo k porušovaniu platných všeobecne

závälzných právnyďt predpisov upravujúciďl zákaz korupcie, najmä, Že nebudú prijímat7poskýovat7Žiadať
akékolVek peňaŽné alebo nepeňaŽné výhody (úplatky) za porušenie povinnostĺ vyplývajúcich zo zamestnania,
povolania alebo funkcie, resp. za zvýhodnenie vlastného postavenia alebo postavenia akejkolVek inej tretej osoby'
takémuto správaniu sa budú snďiť predchádzď a v prípade vedomostĺalebo dôvodného podozrenia o existencii
takéhoto konania vyvodia z tejto vedomosti/tohto dôvodného podozrenĺa primerané právne dÔsledky. Zmluvné
strany berú na vedomie, že nulová tolerancia korupcie je jednou z principiálnych zásad podnikania firmy ESPIK
Group s.r.o., l0o: &7u 768, so sídlom or|ov 133, orlov 065 43. Firma EsPlK vykonáva svoju činnosť v súlade
s platnými právnymĺ predpismi, všeobecne prijaými štandardmi etiky, zásadami poctivého podnikania, etickým
kódexom a hodnotamifirmy EsPlK. Zmluvné strany ďalej beru na vedomie, Že akékolVek porušenie zákonných
alebo etickýď pravidiel môŽe ktokolVek oznámiť firme EsPlK foľmou e+nailu na adresu: compliance@esoik.sk
(ďalej len "coĺnpliance e-maĺlová adresa"). lnÍormácie poskytnuté prostredníctvom compliance e-mailovej adresy
povďuje firmy ESPIK za veľmi diskétne a dôvemé, slúŽiace ĺen pre intemé účely odhalbvania korupcie,
nelegálneho a neetického správania. Preto prĺstup na mmpliance e-mailovú adresu má vo firme ESP|K len vel'mi
úzky okruh osôb (dve osoby).

v:t1ltLOt1 3LtutcOJe dňa: 03,4z . 2021 v, Pĺ!ĺcl'| ,!t futtÚ,Jf aa^ s.lz 2021

obJednávateľ PoskyltovateÍ: EsPrK Gtoup s.r.o.

a,E\Ĺ)Px

ESPlK Gľoup s.ľ.o'
Orlov 'ĺ33, 065 13 orlov
lČ0 4ô 751 768

lČ DPH]SK2023566666
Wŕ,'w esprK sĺ. info@esplk sk

a>
v/i

Podpis, J

íC-

zastúpený: {o;|,

I

Podpĺs

ž

Zastúpený: l"l rcľy &aĺas
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Príloha č. 2 Všeobecné obchodné podmienky prizbere a odvoze odpadu

1. Uvodné ustanoven|a
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VoP)

tvoria neoddeliteľnÚ súčasť kaŽdej Zmluvy, ktorej
predmetom je zber a likvidácia odpadu, uzatvorené medzi
právnickou alebo ýickou osobou - podnikateľom uvedenou
v Zmluve ako objednávaleľom sluŽby na jednej strane (ďalej
len ''objednávateľ) a Íirmou EsPlK Group s.r.o., lČo:
46 754 768, so sídlom orlov 133, 065 43 orlov,
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov,
odd. Sro, vloŽka č.26349/P ako Poskýovatel'om sluŽby na
druhej strane (ďalej len,,Poskytovateľ).

1.2. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň p9 jej
zverejnení v Centľálnom registrĺ zmlúv vedenom na Urade
vlády SR zmysle ust. s 5a ods. 1 a 4 zákoaa č. 211l2Q00 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenĺ
niekĺoých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorŠích predpisov' Platné len pre povinne zverejňované
Zmluvy.

1.3. Na základe Zmluvy o poslqĺtovaní sluŽby pri zbere' preprave
a zneškodnení vybraných zloŽiek komunálnych odpadov sa
objednávďeľ zaväzule uhradiť Poslq1tovateľovi cenu
uvedenú v Zmluve a Poslq1tovateľ sa zaväzuje poskýnúť
danú sluŽbu pre objednávateľa na základe Zmluvy pri zbeľe,
preprave a zneškodnenĺ odpadu.

2' PrehláseniePoskýovatelä
2.1. Poskýovatel' prehlasuje, že na uskutočnenie uvedených

činností disponuje príslušnými oprávneniami yydanými
okresným Úradom v Starej Ľubovĺli, odboľ starostlivosti o
Životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v
odpadovom hospodárstve v zmysle $ 5 ods.1lzákonaNR sR
č. 525l2oo23 Z.z' Registračrlé č.: oU-sL- oszP-
201 8ĺ000672-01 o/Pv, Štátnou veterinámou a potravinovou
správou SR reg. Č.: STOD-SLzĺ&SK

2.2. Poskytovateľ sa zaväzule, že bude plniť podmienky Zmluvy
a bude sa správať tak' aby nedochádzalo k porušovaniu
platných všeobecne záv äzný ch pÉvnych predpisov.

2.3. Zmluvné strany ýmto prehlasujú, Že konajÚ na základe plnej
moci za svoje spoločnosti v rámci Zmluvy, ktorej
predmetom je zber a likvidácia odpadu.

2.4' Poskýovateľ vykonáva práce s odbomou starostlivosťou a
zohľadňuje pritom najnovší stav vedy a techniky.

2.5. Pracovník Pos$ovatel'a VŽdy pÍi odbere odowdá
zbemý lisl s uvedenou váhou a mnoŽstvom odobratých
nádob odpadu, poveľenej osobe z obce/mesĺa, ktorá svojĺm
podpisom zbemý list potvrdĺ, ak jej to podmienky umoŽňujú.

2.6. Poskytovateľ nastavuje dni rnjvozu odpadu a môŽe
kedykofuek podľa logického usporĺadania a nákladovosti
zmeniť určené dni zberu odpadu, avšak musí o tom
informovať objednávateľa e-mailom.

3. Preh!ásenieobjednávatelä
3.1. objednávateľ sa zavuuje, Že uvedené údaje v Zmluve,

ktorej predmetom je zber a likvidácia odpadu sú správne a
platné podľa právnych predpisov SR.

3.2. objednávateľ bol inÍormovaný Poskytovateľom pred
uzatvoľením Zmluvy o všetkých poplatkoch' ktoré v
súvislosti s pĺnením Zmluvy platí Poskytovateľovi a o ich
aktuálnej výške a ul'slovne s nimisúhlasí.

3.3' Zmluvu môŽe podpísať len oprávnená osoba konať v mene
obce/mesta.

3.4. objednávateľ bol riadne poučený a upozomený na právne
dôsledky nepravdivosti vyššie uvedených prehlásenĺ' ako aj
na možnosť naplnenia skutkovej podstaty trestného činu
podvodu podľa príslušných ustanovenĺ Tľestného zákona v
platnom znení.

3.5. Zmluvné strany ýmto prehlasujú, Že konajú na základe
plnej moci za svoje zmluvné sĺrany v rámci Zmluvy, ktorej
predmetom je zber a likvidácia odpadu.

3.6. objednávateľ zabezpečí pre Poslrytovateľa včas pred
začatím plnenia Zmluvy priestory a pozemky potrebné na
vykonanie prác, ako aj všetky prevádzkové podklady a
inÍormácie potrebné na realizáciu zmluwého wťahu.

3.7' objednávateľ zabezpečí prístupnosť k nádobám

Poskýovateľa tak, aby newnikali zbýočné prestoje
Poskytovďeľa. Casoý prestoj vodiča je určený na
maximálne 10 minút. Po určenom časovom limite má
pracovn ĺk Poslrytovateľa právo nerea lizovať rnývoz odpadu.

3.8. objednávďeľ sa zavuuje odotzdávať výĺiedený odpad
výhradne zmluvnému nakladateľovi s odpadom.

1. Zodpovednosť za pĺenajaté nádoby vo vlastnĺctve
Poskytovatelb

4.1 . objednávateľ' ktoý nemá vo vlastníďve zakúpené vlastné
nádoby, ale prenajíma si ich od Poslqfiovateľa zodpovedá
za zverené nádoby' ktoré mu boli v čase pred pruým
zberom doručené a potvrdené zbemým listom
Poskýovateľa a taktieŽ za nádoby doručené aj v priebehu
realizácie zbeľov.

4.2. objednávateľ je povinný zistiť, či pre predmet Zmluvy
existujú všetky pľedpoklady na riadne pos$flnutie a
pouŽitie danej nádoby. V opačnom prípade je
objednávateľ poÚnný Poslrytovateľa ihneď iníormovať.
Pokiaľ objednávatel' nebude ĺnÍormovať Pos$fovateľa o
skutočnosti, Že existujú pľedpoklady, ktoré obmedzujú
riadne poslrytnutie a pouŽĺtie danej nádoby, nesie všetky
náklady spojené so raniknutou situáciou objednávateľ.

4.3. objednáVateľ zabezpečí, aby nádoby poslrytnuté
Poskytovateľom boli zabezpečené pred odcudzením alebo
poškodením. Ak nádoby budú vykazovať vady (zjavné
vady) je povinný infurmovať Poslrylovateľa.

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota pre udanie správy
Poskýovateľovi o zjavnej vade poskýnuých nádob sa
stanovuje na lehotu 3 dni odo dňa, ako nádoby obdÉal.

4'5. V prĺpade, ak zjavne poškodenú nádobu doručí
Poskytovateľ objednáváeľovi, má právo na mieste takÚto
nádobu odmietnď a pÉvo požiadať Poslqtovateľa o
náhradnÚ vyhovujúcu nádobu.

4.6. Do nádob je potrebné vkladať len odpad, ktoý im pĺĺnáleŽí
podl'a označenĺa.

5. Zmluvné pokuty a poplatky
5.1 . Poskytovateľ má nárok na uloŽenie zmluvných pokút, ktoré

sú fakturované objednávateľovi na Úhradu Pos$1tovateľovi
alebo môŽu byť Poslrytovateľom započítané voči odmene z
plnenia, a to pre nasledujúce porušenia zo strany
objednávateľa:
a) ak objednávateľ poslrytne mylnélklamlivé informácie v
prípade akýchkofuek zmien a skutočností, ktoré sa vzťahujú
na činnosť Pos$fovateľa.
b) odcudzené alebo zjavne poškodené prenajaté nádoby _

zmluvná pokuta vo výške 2o-7o,- EUR za kus, podľa vellĺosti
nádoby (30 L' 50 L' 60 L - 20,_ EUR alebo 120 L' 1000 L -
70,- EUR).
c) nedodÉanie právnych pľedpisov v rámci plnenia -
zmluvná pokuta vo uýške 50,- EUR.
d) pri opáĺovnom zaslaní íaktÚry má Poskýovateľ nárok na
poplatok v sume 5,- EUR za 1 ks zaslanej faktúry.
e) v prĺpade' ak objednávateľ vyúčtuje Poslrytovateľovi
Íaktúru s chybnými alebo nedohodnuými podmĺenkami má
Poskýovateľ nárok na poplatok V sume 5'- EUR za 1 ks
zaslanej íaktúry.
D faktúra od objednávateľa musí byť Pos$1tovateľovi
doručená do 5 dnĺ od vystavenia faktÚry, v prĺpade ak tak
nenastane, má Poskýovateľ nárok na poplatok V sume 20'-
EUR za zaslanú ŕaktúru.
Pokuý a poplatky sú uvedené bez DPH a splatné do 7 dní od
vystavenia faktúry'

5.2. Zmluvné strany sa wájomne dohodli, Že ak objednávateľ
vypovedá alebo odsĺúpi predmetnú Zmluvu Poslrytovateľovi
a od doručenia výpovede nechce, aby Poskytovateľ daný
odpad likvidoval vo rnýpovednej lehote, Poslrytovateľ má
nárok Íakturovať objednávateľovi jednorazovÚ zmluvnú
pokulu vo výške ročnej hodnoý zákazky'

6. Zmluvný jazyk
6.í. Ak sa táto Zmluva, jej pĺílohy a doplnky prekladajú do iného

ako slovenského jazyka alebo sa v tomto jazyku aj podpisujú,
je pre výklad v prípade nezrovnalostí uľčujúca slovenská
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jazykovávezĺa.
7. Komunikácia rclevantná preZmluvu
7.1. objednávateľ je povĺnný adľesovať administratívĺtu

komunikáciu ýkajÚcu sa Zmluvy (napríklad zmena
bankového spojenia, podpisovania, výpoveď; obchodnému
oddeleniu e-mailom a je povinný dodžať určené lehoý a
zaslať dokumený včas.

8' Uplnosť
8.'l. Táto Zmluva obsahuje všďky dohody Zmluvných strán, ktoré

sú potrebné na realizáciu dodávok a prác v rámci oblastĺ
sluŽieb. lné dohody, ostatné vedľajšie dojednania alebo ĺné
dokumenty' okrem dokumentov uvedených v zozname
príloh, neexistujú. Pred uzatvorením Zmluyy dohodnuté
Ústne dohody alebo písomne dohody a podmienky a takisto
aj ostatná korešpondencia vrámci prípravnej Íázy Zmluvy,
ktorá sa ýka oblasti poslrytovaných služieb sa nahrádzajú
touto Zmluvou.

8.2. Poskytovateľ disponuje viaceými bankovými účtami, ktoré
nemusia byť zmienené v tefio Zmluve, ale objednávateľ je
vŽdy povinný smerovať úhradu platieb na číslo bankového
účtu uvedeného vo ŕaklúre od Poskýovateľa.

E.3. Lehota splatnosti Íaktúry za mesačnú faktuľáciu oleja je 30
dní. V prípade Íakturácie za časové obdobie dlhšie ako
jeden mesiac je splatnoď 45 dnĺ odo dňa doručenia íaktúry
druhej Zmluvnej strane.

9. Záverečnéustanovenia
9"l. odpady sú zatriedené podľa podmĺenok daných platným

o

zákonom o odpadoch a jeho vykonávacĺmi predpismi, ako
aj ostatnými platnými všeobecne záväiznými právnymi
predpismĺ upravujúcimĺ odpadové hospodárstvo.

9.2. Zmluvné strarry se dohodli, Že všetky majetkové spory,
ktoÉ raniknú zo Zmluyy (a jej prípaclných zmien či
doplnkov), vrátane spoľov o jej platnosť, výklad alebo
zrušenie, vÉlane ahýchkofuek nárokov z nej vypľývajúcich
alebo s ňou súúsiacich, vrátane nároku na náhradu
spôsobenej ujmy alebo škody' budú pľďloŽené na
príslušný okresný súd.

9.3. objednávateľ beÍie do Úvahy, že povinné zverejňovanie
zml úv zverejňuje bez telefu nichých kontaklov, prĺstupových
údajov do evidencie a podpisu na Zmluvách. TaktieŽ VoP
vpadajú do obchodného tajomstva, ktoré sa nezverejňujÚ.
obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej,
uýrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom,
ktoré majú skt"ľtočnú alebo aspoň potenciálnu materĺálnu
alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných
obchodných kruhoch beŽne dostupné' majú byť podl'a vôle
majitera obchodného tajomstva utajené a majiteľ
obchodného tajomstva zodpovedajúcim spôsobom ich
utajenie zabezpečuje'

9'4. Proti porušeniu alebo ohrozeniu práva na obchodné
tajomstvo prislúcha majiteľovi obchodného tajomstva
právna ochrana a pokúa min. 10 000'_ EUR od závažnosti
poruŠenia.
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lŽ, ôlHtffi
Prĺloha č' ,l sUČAsŤ nÁľrĺcoVEJ ZMLUVY o PosKYToVnľĺ sluŽBY PRl ZBERE A oDVozE oDPADU

v RÁMclwuŽĺvĺľn sLuŽgv ELEKTRoNIcKEJ EvlDENclE oDPADU.

Podľa $ 3 vyhlášky MŽP sR č.366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti podía zákona o odpadoch DrŽiteÍ, sprosÍedkovateľ
a obchodnÍk podáva ohĺásenie o vzniku odpadu a nakladanĺ s ním za obdobie kaĺendárneho roka prĺsluŠnému orgánu Životného prostredĺa do 28. februára
nasledujúceho roka.

Vygenerovanie prihlasovacieho mena a hesla pre DrŽiteľa do "centrálneho online regista" evidencie odpadu www.evidenciaodpadov.sk, Korá slúŽi ako
kompletný report odovzdaného odpadu pre potrebu vedenia evidencie odpadov a ohlásenia o vzniku a nakladanĺ s odpadom.

Eyidenciu biolooického odoadu vedieme za Vás' Výhodv vyuŽĺvania svstému:

- prĺsfup k vyplneným evidenčným listom odpadu
- prístup k vypracovanej ohlasovacej povinnosti
_ prístup k celkorným reportom odovzdaného odpadu
- prĺsfup ku kópiám zbemých dokladov a vývoze odpadu
- moŽnosť si viesť aj iné druhy odpadov
_ moŽnosť systémového zasielanĺa reportu na e-mailovú adresu

Prĺhlasovacie údaje do centrálneho registra (ďalej len "CR') evidencie odpadov
Tteto (tdaje neslúžia na anerejnenie' Prosím, neanerejňovať,

Prihlasovacie meno: Heslo:

Bezplatný prÍstup do CR Evidencie odpadov po dobu

obchodné podmienky

Čl. l. Vymedzenie základných pojmov

1.1 Služba - evidencia odpadov, vedenie ohlasovacej povinnosti
1.2 Učet - zákaznlcky účet na stránke www.evidenciaodpadov.sk' identifikovaný prihlasovacÍm menom UŽÍvateľa
'l .3 Prevádzkovateľ: ESP|K Group s.r.o.
1 .4 UŽÍvateľ - ýzická alebo právnická osoba, Korej vývoz odpadu zmluvne zabezpečuje Prevádzkovateí

čl. [. ochrana osobných údajov

2.1 Prevádzkovateľ týmto prehlasuje' Že všetky osobné Údaje, ktoré UŽÍvateľ pos\fne Prevádzkovateľovi, resp. koré Prevádzkovateľ vyŽaduje v rámci
Vyfuorenia účfu na intemetovej stránke www.evidenciaodpadov.sk, sú vyŽiadané a budú spracované a pouŽité len na plnenie účelu zmluvného vzťahu medzi
Prevádzkovateľom a UŽĺvateíom, a to v súlade s nariadenÍm EurÓpskeho parlamentu a Rady (EU) 20161679 z27. aprlla 2016 o ochrane lzichých osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoým sa zrušuje smemica 95/46/Es (všeobecné nariadenĺe o ochrane údajov) a so
zákonom č'18ĺ2018 Z.z. a GDPR o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení nĺeKorých zákonov. Pri registácii, alebo rozšĺrenÍ profilu prevádzky, sa
vyŽadujú od UŽĺvateľa osobné údaje v rozsahu a obsahu uvedenom v registračnom formulári. UŽĺvatel regisÚáciou súhlasí s uloŽenÍm svojich osobných
údajov pľe uvedený účel a je oprávnený kedykofuek do nich nazrieť. Prevádzkovateľ dodžuje pravidlá o ochrane údajov ýkajúce sa osobných údajov
UŽÍvateľa a disponuje s nimi dôverne.

čl. lll' PĺedmetZmluvy

3.1 Pri poskýovan Í sluŽby Prevádzkovateľ vytvorí UŽĺvateľovi podmienky najmä na moŽnosť jednoduchej, ýchlej a bezpečnej tvorby evidenčných listov a
ohlasovacej povinnosti, ich ťače' pohodlného sledovania kompletrého prehľadu vývozu odpadu a prĺslušných reportov, kompletného prehladu zmluvných
podmienok, automatĺckého posielania e-mailových reportov' prĺpravy ohlasovacej povinnosti, a to podÍa akfuálnej ponuky sluŽby sprĺstupnenej UŽívateľovi.

čl. v. Práva a povinnosti Užívatel'a

4'1 UŽÍvateľ je povinný pri vyuŽíVanĺ sluŽby korekÍre vyplniť svoje kontaktné údaje a skontrolovať správnosť údajov pre účely sluŽĺeb evidencie odpadu.
UŽÍvateľ je povinný udžiavať svoje kontaktné údaje vŽdy ahuálne.

čl. V. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

5.1 Prevádzkovateľ je povinný zaistiť nepretŽitú dostupnosť sluŽby.
5.2 Prevádzkovateľ je povĺnný pre UŽíVateľa zabezpečiť spracovanie údajov o vr'ývoze odpadu do elektĺonickej podoby s totoŽnými údajmi (dátum' mnoŽstvo

odpadu, zaradenie odpadu, názov šoféra, poznámka k zberu), Koré UŽĺvateľ obdŽal formou áemého dokladu o vývoze odpadu.
5'3 Za porušenie povinnosti Prevádzkovateľa z bodu 5.1 sa nepovaŽuje prerušenie dosfupnosti sluŽby z neodvrátiteľných a objektĺvnych dÔvodov (napr.
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lŽ' dlkffi
prerušenie dodávky el. energie, výpadok internetového pripojenia seNerov' od Koých je sluŽba ávislá a pod.) alebo prerušenie z dÔvodu systémovt/ch
zásahov zo sÚany Prevádzkovateľa (napr. upgrade sluŽby na novú verziu).
5.4 Prevádzkovateľ má právo zrušil' sluŽbu UŽĺvateÍovi, ak vedome poŠkoĺlzuje službu, alebo sa snaŽĺ zĺskať prÍstup k lnformáciám iných UŽĺvatelov
5.5 Prevádzkovateľ má právo na zmenu ýchto obchodných podmienok a je povinný o tom vopred informovať UŽĺvateÍa.

čl. Vl. cena pľedmetu Zmtuvy a plďobné podmíeĺrky

6.1 Cena za posffiutie SluŽby je 26'00 EUR bez DPH / 31 ,2o EUR s DPH na jeden rok (365 dnt).
UŽívateľ vyuŽĺva evidenciu odpadov bezplatre len pre určené systémové poloŽky. Prístup k plnému vyuŽlvanĺu Sluäy na jeden rok (365 dn Í) je sprísfupnený
odo dňa Úhrady zálohovej fakúry za vedenie evidencie odpadu.

Prísfupné poloŽky do ,'CR'evĺdencie odpadov:

Prĺsfu pné systémové položky bezplatté len za 26'00 EUR bez DPH rcčne spolu

Profil prevádzoft + pridať prevádzku g ťĺ
Evidenčný list odpadu + moŽnosť ťače a PDF T (/

ohlásenie o vzniku odpadu + ročné zasielanie e-mailom x c,
Kópie zbemých dokladov + mesačné el' zasielanie g c,
Report vývozu odpadu + mesačné el. zasielanie g g

Vďaka ,,GR" evidencie odpadov si v|ete viesť aj iné druhy odpadov, ktoÉ vznikajú na vašej prcvffzke.

6.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykofuek zmeniť cenu za pos$fiovanú sĺuŽbu. o tejto zmene bude minimálne 30 dnĺ vopred informovať všetkých
UŽĺvateľov sluŽby.

6'3 Platba je vŽdy uhrádzaná vopred vo forme predplatného na Žiadosť UŽĺvateľa 
'vyŽiadanie faktúry'- vyŽiadanĺm faktúry sa SluŽba aktivuje manuálne do

24-h-odín bez ohľadu na prijatú platbu. VyŽiadanĺm faktúry k úhrade sĺ UŽĺvateľ SluŽbu evidencie odpadovzáväme objednb.
6.4 Prevádzkovateľ má právo odoprieť vyuŽĺvanie sluŽby UŽĺvateľovi, Korý nemá riadne uhradený poptatok za sluŽĹu podľa plahého cennĺka.
6.5 PrevádzkovateÍ umoŽňuje vyuŽÍvať sluŽbu a jej voľné systémové poloŽky od podpĺsania Zmluvy za účelom zberu, likvidácie odpadu. Vyskúšanĺm sluŽby

nevzniká UŽívateľovi Žiadenzäväzok uhradiť poplatky, ak sa sĺuŽbu rozhodne nevyuŽívať po uplynuti be4laÍrej lehoty.
6.6 UŽívateľ berie na vedomie, Že v prĺpade ukončenia Zmluvy o pos$flnutĺ sluŽby pri vývoze odpadu počas bežplatnei aouy vyuŽĺvania Účfu evidencie

odpadu, mu bude táto SluŽba spoplatnená sumou 26,00 EUR bez DPH, 3ĺ ,20 EUR s DPH bez ohÍadu na čas vyuŽĺvania Slúzbý evidencie odpadu.

č!' Vll. Systémové riešenie

7.'l V systéme evidencie odpadu je moŽnosť si viesť kaŽdý odpad, Korý je zaradený v katalógu odpadov podľa $ 3 vyhlášky MŽP sR č. 366t2015Z. z.
7 '2 Uživatel má systémovo nastavené rozšírené rozhranie v daných bodoch:
_ moŽnosť e_mailového preposielania zbemých listov o vývoze odpadu,
- kópie zbemých listov za kaŽdý vývoz odpadu samostatne, obsahujúce rovnaké údaje o mnoŽstve odpadu, názov odpadu a jeho kategorické zaradenie,

dáfum vývozu odpadu, poznámka, ŠPz automobilu a šoféra, ktoý zber vykonal. Zbemé lisý sú automaticky systémovo nahodené hneď po návšteve, vývoze
odpadu z prevádzky UŽívateľa'

7'3 SluŽba evidencie odpadu neumoŽňuje nahadzovať a editovať samostahé ťačivo ohlasovacej povinnosti, pretoŽe ťačivá ohlasovacej povinnosti sú
automaticky generované z evidenčných listov' ktoré si je UŽĺvateľ povinný viesť priebeŽne pri vzniku a odovzdaní odpadu, a lo Íaz mesačne.

UŽĺvaÚel' si nastavuie automatické zaslelanie e-mailom :

Posielať mesačne report vývozu odpadu Íirmou EsPlK

Posielať mesačne kÓpie zberných listov firmou EsPlK

Posielať mesačne evidenčné listy firmou EsPlK - {len pri platnom prĺstupel

Posielať ročné ohlásenie na e-mailovú adrcsu, termín 30.í. nasledujÚci rok - (ten pri platnom prĺstupe)

čl. vlll. Vymedzenie zodpovednostĺ

8.1 Prevádzkovatel neprebeľá Žiadnu zodpovednosť za nesprávne, alebo neúplné vypĺsovanie evidenčných listov, ako aj tlačiva ohlasovacej povinnosti.
UŽĺvateľ je povinný si overiť všetky náleŽitosti správneho nahadzovania údajov a priebeŽne konbolovať správnosť Údajov. V prĺpade neakfuálnych, alebo
chybných údajov je UŽĺvateľ povĺnný na danú skutočnosť upozorniť Prevádzkovateľa sluŽby.
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Príloha č. 3 k Zmluve č.: Blo
PoČet a objem zberných nádob umiestnených na odbernom mieste:

I

Por.
č. odberné miesto l stoiisko

lBV {individuálna bytová
výstavba}

KBV (kombinovaná bytová
výstavba)

Počet !..zP'u
nádob BRKO

Počet..''' L
nádob UCo

Počet...... L
nádob BRKO

Počet í20 L
nádob Uco

1 zblaúJ; NUorL 4ks
2.

3.

4.

5.

6

7

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

'15.

16.

17

18.

19

20

21

22

23

24.

25.

Ddtum: iÍ..ĺz lc E ĺ

M e st o/o b e c, Í*!,i..1k. !ĺ': 
".

Zodpovednó osobo: Lod,sh' oau.q

i.//

1"'
Posk1tovateľ: ESPIK Group s.r'o.

Zodpovednó osobo: ĺrl lc il4 i

L --..-/t:
Podpis..........!..Y.Podpis:

L

(ÚĹTr'


