
RAMcoVÁ ZMLUVA o ZBERE, PREPRAVE A ZNEŠKoDNENĺ VYBRANÝGH zLoŽlEK
KOMUNALNYCH ODPADOV

č. rámcovej zmluvy: Blo2021lKEí010 / uzafuoňl: Daniel Magula
uzatvorená v zmysle $269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonnĺk v spojení znení neskorších predpisov $
81 ods. 13 zákona č.7912015 Z.z' o odpadoch a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znenĺ neskorších predpisov

(dalej v texte len ,,Zmluva") medzi Zmluvnými stranami:

Poskytovatel':
So sídlom:
lČo:
tČ opľ:
Bankové spojenie:

Právna forma

Kontakt: Zákazníckalinka: +421 950 401 40'l, info@espik.sk

(d'alej len ?oskytovatel'" )

a

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov,
46 754 768
sK2023566666 (platba sa vykonáva podl'a formátu lBAN na vystavenej faktúre)
Československá obchodná banka, a.s. SK4o 75oo oooo oo4o 2214 4484
Slovenská sporitel'ňa, a.s. SK32 0900 0000 0051 4566 5612
Prima banka Slovensko, a.s. SK90 5600 0000 0086 7346 9002
Fio banka, a. s. SK64 8330 0000 0026 01520414
spoločnosť s ručenĺm obmedzeným zapísaná v obchodnom registri
okresného sÚdu Prešov, oddiel Sro, vloŽka č.26349lP

objednávatel': obec MaIý SIavkov

So sídlom Gerlachovská 36152,060 01 Malý Slavkov

lČo 31 984 673

lČ opnnlČ: 2020710109

Zastúpená Ladislav Oravec

Kontaktná osoba Ladislav Oravec

E_mail a telefonický kontakt: 0911 540 317 / starosta@obecmalyslavkov.sk

(d'alej len "objednávate!'J

Preambula

objednávatel' je podl'a $ 81 ods. 1 zákona odpadoch zodpovedný za nakladanie s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na jeho územĺ.
Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie sluŽieb súvisiacich so zberom, prepravou, zneškodňovanĺm
a zhodnocovaním odpadov z územia mesta/obce v zmysle zákona č,' 7912015 Z'z' o odpadoch a o zmene a doplnení
niektoých zákonov (ďalej len ,,zákon o odpadoch"), ktorých bliŽšia špecifikácia je uvedená v prĺlohe č' 2 tejto Zmluvy
a sluŽby s tým spojené, v čase, v kvalite a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.

Zmluvné strany majú záujem o nadviazanie dlhodobého obchodného vzťahu. Za ýmto účelom uzatvárajú rámcovÚ
Zmluvu (ďalej len ,,Zmluva"). Na základe tejto Zmluvy je objednávatel' oprávnený uzatvárať za podmienok tejto
Zmluvy vyrokovaných s Poskytovatel'om jednotlive Zmluvy v súvislosti s výkonmi a dodávkami (,,individuálne Zmluvý')
s Poskytovateľom.
Zuzafuorenia Zmluvy alebo zviac násobného uzatvorenia individuálnej Zmluvy a ziných opatrení vyplýva pre
objednávateľa moŽnosť, zadať objednávky Poskytovateľovi.
Zmluvné strany Zmluvy na strane ''objednávatel'a sluŽby" sa d'alejoznačujú ako ,,objednávateI"'a na strane EsPlKU
ako "Poskýovateľ'.
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Predmet Zmluvy
'l. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinnostÍ Zmluvných strán pri zbere a preprave nasledovných zloŽiek

komunálneho odpadu vzniknutých a zozbieraných na územÍ mesta/obce od fyzických osôb a zaradených podl'a
vyhlášky Ministerstva Životného prostredia Slovenskej republiky č. 36512015 Z. z', ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov (dalej len ,,Katalóg odpadov") do skupiny 20 Komunálne odpady (odpady z domácnosti a podobne
odpady z obchodu, priemyslu a inŠtitúciĺ) vrátane ich zloŽiek z triedeného zberu:

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

nádob, v ktorých sa nachádza Blo z domácností;
b) Zber jedlých olejov a tukov sa uskutočnĺ prostredníctvom 120 L nádob na UCo, do ktorých domácnostĺ vkladajú

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

nádob na výmenu (plný za prázdny).

t!.

Spôsob, miesto a čas plnenia

1. Poskytovatel' sa zaväzuje vykonávať sluŽby podl'a tejto Zmluvy pravidelne v rozsahu a termĺnoch špecifikovaných
v tejto Zmluve a jej prĺloh.

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

vykonávania časti sluŽieb prostrednĺctvom subdodávatel'ov nesie zodpovednosť za ich vykonávanie v plnom
rozsahu Poskytovatel'.

4. Platnosť zberu odpadu od'' 5.7.202'|
objednávatel' berie na vedomie, Že v jednom kalendárnom mesiaci sa mÔŽe uskutočniť aj viac odberov, a to v
závislosti od počtu pracovných dnĺ v kalendárnom mesiaci. V tomto prĺpade je cena za vývoz odpadu počítaná a
vyúčtovaná ako d'alší vývoz pričom v danom prípade sa daný vývoz neúčtuje ako mimoriadny vývoz.

lll.
Povinnostĺ zmluvných strán pri nakladani s odpadom

1. objednávatel' sa zaväzuje:
a) Určiť miesta' na ktorých budú umiestnené zberné nádoby na biologicky rozloŽitel'ný odpad'
b) Určiť oprávnené osoby na zadávanie a preberanie predmetných sluŽieb' oprávnené osoby majú právomoc

priebeŽne kontrolovať predmetné činnosti aýzicky po ukončení sluŽieb na tvare miesta preberať vykonané
sluŽby. objednávatel'si vyhradzuje právo zmeniť, resp. doplniť oprávnené osoby počas obdobia trvania Zmluvy.

c) Bezodkladne informovať Poskytovatel'a o miestach zberu odpadu (umiestnenie nádob) a ich zmenách formou
e-mailu na info@espik.sk.

d) Poskytnúť Poskýovatel'ovi sluŽieb potrebnÚ súčinnosť podaním potrebných informácií k realizácií plnenia z tejto
Zmluvy a je povinný informovať Poskytovateľa o prípadných zmenách dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy
neodkladne.

e) odovzdať Poskytovatel'ovi iba odpady Kategórie č. 3, podl'a Nariadenia (Es) č.1069/2009 Európskeho
parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedl'ajších Živočíšnych produktov,
neurčených pre l'udskú potrebu, v znenĺ neskorších predpisov.

f) Zabezpečiť, aby odpady 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 prípade
Poskýovatel' nie je povinný uskutočniť SluŽby vzťahujúce sa k takémuto odpadu'

g) Poskytovať na písomnú výzvu Poskytovatel'ovi všetku potrebnú a nevyhnutnú súčinnosť za účelom riadneho a
včasného poskýovania sluŽieb zo strany Poskytovatel'a.

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

2. Poskvtovateľ sa zaväzuie:
a) Zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu zberných nádob a kontajnerov určených na zber Blo;

Por. č.
cĺslo druhu

odpadu
Názov druhu odpadu podl'a Katalógu

odpadov
Kategória
odpadu

PouŽitá skratka v
Zmluve

1 20 01 25 PouŽité jedle oleje a tuky o uco

2 20 01 08
Biolo gicky rozloŽitel'ný kuchynský

a reštauračný odpad o Bto
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b) Zabezpečiť prepravu odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi;
c) Pri nakladaní s odpadom uplatňovať hierarchiu odpadoveho hospodárstva;
d) Zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie odpadu len u osoby, ktorá má na túto činnosť oprávnenie podl'a

osobitných predpisov;
e) Zabezpečiť vývoz odpadu zo zberných nádob, ktoré sú vhodné na uskladnenie biologicky rozloŽitel'ného

kuchynského odpadu a na pouŽité jedle oleje, podl'a špecifikácie a v počtoch uvedených v prĺlohe č. 2 tejto
Zmlwy a zabezpečiť ich distribúciu a doručenie'

Í) Zabezpečiť do zbernej nádoby vrece (sáčok), ak je uvedené v prílohe č. 2 tejto Zmluvy na odpad;
g) Zabezpečiť distribúciu vriec (sáčkov) na odpad počas trvania Zmluvy pravidelne kvartálne, ak je to uvedené

v prÍlohe č' 2 tejto Zmluvy;
h) Vygenerovať prihlasovacie meno a heslo pre objednávatel'a do ,,centrálneho registra" online evidencie odpadu

www.evidenciaodpadov'sk, ktorá slúŽi ako kompletný report pre hlásenia o vzniku a nakladaní odpadu,
prihlasovacie údaje do evidencie odpadov sú vygenerovane, pri vytvorení účtu evidencie odpadu spolu
s obchodnými podmienkami.

Prihlasovacie údaje do centrálneho registra evidencie odpadov:
Tieto údaje neslúžia na zverejnenie' Prosim, nezverejňovat''

Prihlasovacie meno: obecmalyslavkov odpadHeslo

M.
Cena a fakturácia

1. Ceny za poskytovane sluŽby sú stanovené na základe cenovej ponuky Poskytovatel'a avsúlade so zákonom
o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

2' K cene za prevzatie odpadu bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty podl'a zákona č. 22212004 Z.z. v zneni
neskorších právnych predpisov. Cena za prevzatie odpadu Poskytovatel'om je splatná na základe faktúry, ktorú
vystaví Poskytovateľ, pričom splatnosť faktúry je stanovená na 14 dní.

3' Ceny uvedené v tejto Zmluve sa môŽu kaŽdý rok upravovať o ročnú mieru inflácie alebo pri zvyšovanĺ nákladov pri
zhodnotení, likvidácii odpadu' Vyrozumenie o navýšenĺceny dostane kaŽdý Poskytovatel'odpadu, ak táto situácia
nastane, pričom bude zaslaný informačný list na sĺdlo objednávatel'a.

4. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti, má Poskytovateľ nárok na vystavenie upomienkovej faktúry v sume
'l'- EURo za každú a jednu neuhradenú faktúru po dobe splatnosti. V prípade odoslania tretej ,,e-upomienky"
Poskytovatel'zašle objednávatel'ovi pokus o zmier, ktoý je spoplatnený sumou 10,- EUR.

5. V prĺpade neuhradenia faktúr a troch po sebe nasledujúcich upomienok má Poskytovatel' nárok stiahnuť nádoby
od objednávateľa aŽ do úhrady dlŽnej sumy. opätovné dovezenie nádoby je spoplatnené sumou 12,- EUR/1 kus
za dodanie. Poskytovatel' má nárok nad'alej fakturovať zmluvný balík aj počas doby obmedzenia zberu.

6. Poskytovatel' má nárok odstúpiť pohl'adávky externej spoločnosti na vymáhanie.
7. Ceny za poskytovanie sluŽieb súvisiacich so zberom, prepravou, zneŠkodnením a zhodnocovaním odpadov sú

určené vo výške:

(Počet a objem zapoŽičaných zberných nádob ako aj zberne miesta sú uvedené v prílohe č. 2.)

8. Poskýovatel' sa zaväzuie platiť objednávatel'ovi za odobraté jedlé oleje a tuky nasledovne

Poskytovatel'sa zaväzuje platit'objednávatel'ovi 0,20 EUR bez DPH za 1 kg odobratého poŽitého oleja
a tuku na základe faktÚry vystavenej objednávatel'om. Podkladom k vystaveniu faktúry bude Poskytovateľom
potvrdený dodacĺ/zberný list. resp. záznam o odbere odpadu.

Pri fakturácii Poskytovatel' automaticky odpočĺtava 'l0 o/o z hmotnosti oleja v dÔsledku prĺtomnosti plastu (olej
v plastových fľašiach) a usadených nečistÔt a látok nevhodných na d'alšie spracovanie (napr' strúhanka, kusy jedla
a pod.)' ktoré sa nachádzajú v odobratom pouŽitom oleji a tukoch'

Zvolit'
výber Názov poloŽky Frekvencia vývozov

Vel'kost'
nádob MJ

Jednotková cena v
EUR bez DPH za MJ

lBV (individuálna bytová výstavba) 1x týŽdenne 120L ks 13'00 €

Uco ( pouŽite jedle oleje a tuky) 1x mesačne 120L ks 0'00 €

x
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9.

Ak objednávatel'nevystavĺ faktúru do 15 dní odo dňa platnosti ukončenia Zmluvy, zbavuje sa nároku na Úhradu
nevyfakturovaného druhu odpadu.

Poskytovate]'bude od objednávatel'a vykonávat'odber použitého oleja a tuku bezplatne, bez nároku na
kompenzáciu za odobraý olej.

Poskytovatel' nebude vykonávat' odber použitého oleja a tuku pričom objednávatel'prchlasuje, že túto
povinnost'má zabezpečenú podlä zákona o odpadoch.

V cenách uvedených v bode 7 tohto článku sú zahrnuté ekonomicky oprávnené náklady súvisiace s predmetom
plnenia Poskytovatel'a, okrem iného aj náklady vyplývajúce z polohy a umiestnenia plnenia, zo spôsobu
realizácie prác.
Podkladom pre zaplatenie ceny je faktúra vystavená Poskytovatel'om a doručená objednávatel'ovi. Splatnosť
faktúry je 14 dnĺ odo dňa vystavenia objednávatel'ovi.
Poskytovatel' bude vystavovať faktúru za poskytovanie sluŽieb v zmysle Zmluvy mesačne' a to vŽdy najneskôr do
15 kalendárnych dnĺ odo dňa uplynutia príslušneho kalendárneho mesiaca.
FaktÚra musí obsahovať všetky náleŽitosti podl'a prÍslušných právnych predpisov' V prĺpade, že faktúra nebude
obsahovať príslušne náleŽitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávatel' oprávnený vrátiť ju
Poskytovatel'ovĺ v lehote splatnosti s písomným odÔvodnením na doplnenie a prepracovanie.

'l3. FaktÚra za poskytovane sluŽby sa zasiela e-mailom. E-mail: starosta @obecmalyslavkov.sk

V prĺpade zmenv e-maĺlovei adresv ie obiednávatel' povinnÝ to oznámiť na info@espik.sk.

V.
Doba trvania a ukončenie zmluvy

1. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom na
UradevládySRzmysleust.$5aods. 1a4zákonač'211l2oooZ.z.oslobodnomprístupekinformáciámao
zmene a doplnenĺ niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Platne 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 Zmluvasa uzatvára na dobu: !*ŤÍčltÚ/ určitú do '''..3/..a..u7,./-'''...'''''.'...(nehodiace pĺečiarknú')
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 dojednanýmiosobitnými podmienkami.
5'2. Výpoved'ou, kde objednávatel' je povinný zaslať Poskytovatel'ovi Žiadosť o výpoveď písomne na sídlo firmy

alebo elektronicky formou e-mailu. Vprípade výpovede je výpovedná lehota 3-mesačná azačina plynúť
prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručenÍ výpovede, ato aŽ po ukončení minimálnej
doby trvania Zmluvy 6 mesiacov podl'a čl. 5 bod 4. Ak to neurobí podl'a vyššie uvedených podmienok,
Poskytovatel' má právo nad'alej fakturovať objednávatel'ovi zmluvný balĺk do doby, kým nie je riadne
ukončená zmluvná dohoda.

5'3. odstúpenĺm 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 objednávateľ vypovedá predmetnú Zmluvu Poskytovatel'ovi a od
doručenia výpovede nechce, aby Poskytovatel'odpadu daný odpad likvidoval vo výpovednej lehote, Poskytovateľ
má nárok fakturovať objednávatel'ovijednorazovú zmluvnú pokutu vo výške ročnej hodnoty zákazky.

vt.
Prechod zodpovednosti' náhrady škôd

1' Zodpovednosť za nakladanie s odpadom prevzatým podl'a Zmluvy prechádza z objednávatela na Poskýovatel'a
za podmienky' Že objednávatel'odovzdal Poskytovatel'ovi odpad v súlade s touto Zmluvou.

2. Pokiaľ dÔjde po uzafuorení Zmluvy k nezrovnalostiam, ktoých príčinou je neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov
alebo informáciĺ poskýnutých objednávatel'om pred uzatvorenÍm tejto Zmluvy, alebo zámerne zatajenou
informáciou ýkajúcou sa odpadov, podstatných pre uzatvorenie tejto Zmluvy, vyhradzuje si Poskytovatel'právo

10

11

12
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odmietnuť prevzatie týchto odpadov. Poskytovatel' nezodpovedá za Žiadne náklady vzniknute objednávatel'ovi
v tejto súvislosti.

3. Ak odovzdá objednávatel' Poskytovatel'ovi odpad iný ako uvedený v článku 1 bod 2 tejto Zmluvy alebo s inými
vlastnosťami, zaväzuje sa uhradiť prípadnú vyšŠiu cenu za jeho prerrzatie. V prípade, Že prevzatie tohto odpadu
nebude v moŽnostiach Poskytovatel'a, objednávatel' sa zaväzuje Poskytovatel'ovi uhradiť všetky náklady spojene
s manipuláciou a prepravou tohto odpadu späť objednávatel'ovi a v prípade, ak Poskytovatel'zabezpečí likvidáciu
tohto odpadu, uhradí mu objednávate|'aj náklady na takúto likvidáciu.

4. UčastnÍci sa dohodli, Že Poskytovatel' má právo neprevziať odpad od objednávatel'a, pokial' neuhradĺ predošlú
faktúru do 14 dní od dátumu jej splatnosti.

vil.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Že táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Právaa povinnosti zmluvných
strán, ako aj ďalšie vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré tu nie sú upravené konkrétnymi ustanoveniami, sa
budú riadiť obchodným zákonnĺkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktore s predmetom tejto Zmluvy
súvisia.

2' Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade, ak by bola Zmluva alebo ktorákolVek jej časť z akehokofuek dôvodu
neplatná, neúčinná alebo nevykonatel'ná, zaväzujÚ sa obidve zmluvné strany bezzbytočneho odkladu, po tom ako
sa o takejto skutočnosti dozvedia, uzavrieť novú platnú a účinnú Zmluvu.

3. Zmluvu moŽno meniť a oopíňaľ iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán formou dodatku.
4. Zmluva sa vyhotoví v 2 (dvoch) rovnopisoch, kaŽdý pre jednu Zmluvnú stranu.
5. Táto Zmluva ruší a nahrádza všetky predchádzajúce Zmluvy a dohovory medzi zúčastnenými Zmluvnými stranami

vzťahujúce sa na predmet tejto Zmluvy. Akékol'vek Ústne dohovory sú neplatnými.
6' Zmluvné strany vyhlasujú, Že si Zmluvu riadne a pozorne 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 určitý, pričom
túto Zmluvu neuzatvárajú vtiesni aaniza nápadne nevýhodných podmienok. Na znak svojho súhlasu s obsahom
Zmluvy vlastnoručne pod písali.

PRoTtKoRUPčNÉ PREHLÁSENtE
1. Zmluvné strany sú si vedomé' Že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie

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

záväzných právnych predpisov upravujúcich zákaz korupcie, najmä, Že nebudú prijĺmať/poskytovať/Žiadať
akekol'vek peňaŽné alebo nepeňaŽne 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 snaŽiť predchádzať a v prĺpade vedomosti alebo dôvodného podozrenia
o existencii takéhoto konania vyvodia z tejto vedomosti/tohto dÔvodného podozrenia primerané právne dÔsledky.
Zmluvné strany berú na vedomie, Že nulová tolerancia korupcie je jednou z principiálnych zásad podnikania firmy
ESP|K Group s.r.o., lČo: ĺo 754768, so sídlom orlov 133, orlov 065 43' Firma EsPlK vykonáva svoju činnosť
v sÚlade s platnými právnymi predpismi, všeobecne prijatými štandardmi etiky, zásadami poctivého podnikania,
etickým kódexom a hodnotami firmy ESP|K. Zmluvné strany d'alej berú na vedomie, Že akékolVek porušenie
zákonných alebo etických pravidiel mÔže ktokol'vek oznámiť firme EsPlK formou e-mailu na adresu:
compliance@espik.sk (dälej len ''compliance e-mailová adresa''). lnformácie poskytnute prostredníctvom
compliance e-mailovej adresy povaŽuje firmy ESP|K za vel'mi diskretne a dôverné, slúŽiace len pre interne účely
odhal'ovania korupcie, nelegálneho a neetického správania' Preto prístup na compliance e-mailovÚ adresu má vo
firme ESPlK len vel'mi úzky okruh osôb (dve osoby)'

v,lTrcln 3Qr.L,n- dňa: ?ó. 06. 2021 v, ĺil*,S/''L"o dňa: ,{.aí 2021

Poskytovatel': ESPIK Group s.r.o.L s

Zastúpený:

*

o
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Príloha č. í Všeobecné obchodné podmienky prizbere a odvoze odpadu

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Úvodné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky (d'alej len ''VoP")
tvoria neoddelitel'nú súcasť kaŽdej Zmluvy, ktorej
predmetom je zber a likvidácĺa odpadu' uzafuorené medzi
právnickou alebo fyzickou osobou - podnikatel'om
uvedenou v Zmluve ako objednávatel'om sluŽby na jednej
strane (d'alej len ,,objednávatel"') a firmou ESP|K Group
s.r.o., lČo: 46754768, so sídlom orlov 'l33, 065 43
orlov, zapísaná v obchodnom regishi okresného súdu
Prešov' odd. Sro, vloŽka č.26349/P ako Poskytovatel'om
sluŽby na druhej strane (ďalej len ,,Poskytovatel"').
Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej
zverejnení v Centrálnom registri zmlúV vedenom na
Urade vlády SR zmysle ust. $ 5a ods. 1 a 4 zákona č.
21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode
informáciĺ) v znení neskorších predpisov. Platné len pre
povinne zverejňované Zmluvy.
Na základe Zmluvy o poskytovaní sluŽby pri zbere'
preprave a zneškodnenĺ vybraných zloŽiek komunálnych
odpadov sa objednávatel' zaväzuje uhradiť
Poskýovatelbvi cenu uvedenú v Zmluve a Poskytovatel'sa
zaväzuje poskytnúť danú sluŽbu pre objednávatel'a na
základe Zmluvy pri zbere, preprave a zneškodnení odpadu.
Prehlásenie Poskytovateľa
Poskytovatel' prehlasuje, Že na uskutočnenie uvedených
činností disponuje príslušnými oprávneniami vydanými
okresným úradom v Starej Ľubovni, odbor starostlivosti o
Životné prostredie' ako príslušný orgán štátnej správy v
odpadovom hospodárstve v zmysle $ 5 ods. 1/zákona NR
sR č. 525i20o23 Z'z' Registračne č.: OU_SL- OSZP_
2o1 8tooo67 2-o't o/PV, Štátnou veterinárnou a potravinovou
správou SR reg. Č.: STOD_SL46_SK
Poskýovatel' sa zaväzuje, Že bude plniť podmienky zmluvy
a bude sa správať tak, aby nedochádzalo k porušovaniu
platných všeobecne záv äzný ch právnych predpisov.
Zmluvné strany týmto prehlasujú' Že konajú na základe
plnej moci za svoje spoločnosti v rámci Zmluvy' ktorej
predmetom je zber a likvidácia odpadu.
Poskytovatel' vykonáva práce s odbornou starostlivosťou a
zohlädňuje pritom najnovšÍ stav Vedy a techniky'
Pracovník Poskytovatel'a vŽdy pri odbere odovzdá
zbeĺný list s uvedenou váhou a mnoŽstvom odobratých
nádob odpadu, poverenej osobe z obce/mesta, ktorá svojim
podpisom zberný list potvrdĺ, ak jej to podmienky umoŽňujú.
Poskytovatel' nastavuje dni ul'vozu odpadu a môŽe
kďykolVek podl'a logickeho usporiadania a nákladovosti
zmeniť určené dni zberu odpadu, avšak musí o tom
informovať objednávatel'a e-mai lom.
Prehlásenie objednávateľa
objednávatel' sa zaväzuje, Že uvedené údaje v Zmluve,
ktorej predmetom je zber a likvidácia odpadu sÚ správne a
platné podl'a právnych predpisov SR.
objednávatel' bol informovaný Poskýovatel'om pred
uzatvorením Zmluvy o všetkých poplatkoch, ktoré v
súvislosti s plnením Zmluvy platĺ Poskýovatel'ovi a o ich
aktuálnej Výške a výslovne s nimi súhlasí.
Zmluvu mÔŽe podpÍsať len oprávnená osoba konať
v rnene obce/mesta.
objednávatel'bol riadne poučený a upozornený na právne
dÔsledky nepravdivosti vyššie uvedených prehlásení, ako
aj na moŽnosť naplnenia skutkovej podstaty trestného činu
podvodu podľa príslušných ustanovení Trestného zákona
v platnom znení.
Zm|uvné strany t\imto prehlasujú, Že konajú na základe
plnej moci za svoje zmluvné strany v rámci Zmluvy, ktorej
predmetom je zber a likvidácia odpadu'
objednávateľ zabezpeéí pre Poskytovatel'a včas pred
zaŕalím plnenia Zmluvy priestory a pozemky potrebné na
vykonanie prác, ako aj všetky prevádzkové podklady a
informácie potrebné na realizáciu zmluvného vzťahu.
objednávateľ zabezpečí prĺstupnosť k nádobám

Poskytovatela tak, aby nevznikali zbytočne prestoje
Poskytovateľa. Časov'i prestoj vodiča je určený na
maximálne 10 minút. Po určenom časovom limite má
pracovník Poskytovatel'a právo nerealizovať uývoz odpadu.

3.8. objednáVatel' sa zaväzuje odovzdávať vytriedený odpad
\^ýhradne zmluvnému nakladatel'ovi s odpadom.

4. Zodpovednosť za prenajaté nádoby vo vlastníctve
Poskytovatelä

4.1. objednávatel'' ktoý nemá vo vlastníctve zakúpené vlastné
nádoby, ale prenajíma si ich od Poskytovatel'a zodpovedá
za zverené nádoby, ktoré mu boli v čase pred pnným
zberom doručené a potvrdené zberným listom
Poskýovatela a taktieŽ za nádoby doručené aj v
priebehu realizácie zberov.

4.2. objednávatel' je povinný zistiť' či pľe predmet Zmluvy
existujú všetky predpoklady na riadne poskytnutie a
pouŽitie danej nádoby. V opačnom prĺpade je
objednávatel' povinný Poskytovatel'a ihneď infoľmovať.
Pokial' objednávatel' nebude informovať Poskytovatel'a o
skutočnosti, Že existujú predpoklady' ktore obmedzujú
riadne poskytnutie a pouŽitie danej nádoby' nesie všetky
náklady spojené so vzniknutou situáciou objednávatel'.

4.3. objednávatel' zabezpečí, aby nádoby poskýnuté
Poskytovatel'om boli zabezpecené pred odcudzením
alebo poškodením. Ak nádoby budú vykazovať vady
(zjavné vady) je povinný iníormovať Poskytovatelä.

4.4. Zmluvné strany sa dohodli' Že lehota pre udanie správy
Poskýovatel'ovi o zjavnej Vade poskytnutých nádob sa
stanovuje na lehotu 3 dni odo dňa, ako nádoby obdrŽal.

4.5. V prípade, ak zjavne poškodenú nádobu doručí
Poskýovatel'objednávatel'ovi, má právo na mieste takúto
nádobu odmietnuť a právo poŽiadať Poskytovatel'a o
náhradnú vyhovujúcu nádobu.

4.6' Do nádob je potrebne vkladať len odpad, ktoý im
prináleŽĺ podl'a označenia.

5. Zmluvné pokuty a poplatky
5.1. Poskytovatel'má nárok na uloŽenie zmluvných pokút, ktore

sú fakturované objednávatel'ovi na úhradu Poskýovatelbvi
alebo mÔŽu byť Poskytovateľom započítané voči odmene z
plnenia, a to pre nasledujúce porušenia zo strany
objednávatel'a:
a) ak objednávatel' poskytne mylné/klamlivé informácie v
prípade akýchkolVek zmien a skutočností, ktoré sa rzťahujú
na činnosť Poskýovatel'a.
b) odcudzené alebo zjavne poŠkodené prenajaté nádoby -
zmluvná pokuta vo výške 20-70'- EUR za kus, podlä
vel'kosti nádoby (30 L' 50 L'60L-20'-EURalebo120L,
1000 1- 70,- EUR).
c) nedodrŽanie právnych predpisov v rámci plnenia -
zmluvná pokuta vo výške 50'_ EUR.
d) pri opätovnom zaslaní faktúry má Poskytovatel' nárok
na poplatok v sume 5'_ EUR za 1 ks zaslanej faktúry.
e) V pÍípade' ak objednávatel' vyúčtuje Poskýovatelbvi
faktúru s chybnými alebo nedohodnutými podmienkami má
Poskýovatel' nárok na poplatok V sume 5'- EUR za 1 ks
zaslanej faktúry.

0 faktúra od objednávatela musí byť Poskytovatel'ovi
doručená do 5 dní od vystavenia faktúry' v prípade ak tak
nenastane, má Poskýovatel' nárok na poplatok v sume 20,-
EUR za zaslanú faktúru.
Pokuty a poplatky sú uvedené bez DPH a splatné do 7 dnĺ
od vystavenia faktúry'

5.2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, Že ak objednávateľ
vypovedá alebo odstúpi predmetnú Zmluvu Poskytovatelbvi
a od doručenia výpovede nechce, aby Poskytovatel'daný
odpad lĺkvidoval vo výpovednej lehote, Poskytovatel' má
nárok fakturovať objednávatel'ovi jednorazovú zmluvnú
pokutu vo ýške ročnej hodnoty zákazky.

6. 7:ĺlluvný jazyk
6.1. Ak sa táto zmluva' jej prĺlohy a doplnky prekladajú do iného

ako slovenského jazyka alebo sa v tomto jazyku aj
podpisujú, je pre výklad v prípade nezrovnalostí určujúca

1



7.1

slove n ská jazykov á v er zia.
Komunikácia relevantná pre Zmluvu
objednávatel' je povinný adresovať administratĺvnu
komunikáciu týkajúcu sa Zmluvy (naprĺklad zmena
bankového spojenia, podpisovania, výpoved') obchodnému
oddeleniu e-mailom a je povinný dodrŽať urcené lehoty a
zaslať dokumenty Včas'
Uplnosť
Táto Zmluva obsahuje vŠetky dohody Zmluvných strán,
ktoré sú potrebné na realizáciu dodávok a prác V ľámci
oblasti sluŽieb. lné dohody' ostatné vedläjšie dojednania
alebo iné dokumený, okrem dokumentov uvedených v
zozname príloh, neexistujú. Pred uzatvorením Zmluvy
dohodnuté ústne dohody alebo písomne dohody a
podmienky a takisto aj ostatná korešpondencia v rámci
prĺpravnej tázy Zmluvy, ktorá sa týka oblasti poskytovaných
sluŽieb sa nahrádzajú touto Zmluvou'
Poskýovatel' dispon uje Viacenimi bankouými účtami, ktoré
nemusia byť zmienené v tejto Zmluve, ale objednávatel' je
vŽdy povinný smerovať úhradu platieb na čĺslo bankového
účtu uvedeného vo faktúre od Poskytovatel'a.
Lehota splatnosti faktúry za mesačnú fakturáciu oleja je 30
dní. V prípade fakturácie za časové obdobie dlhšie ako
jeden mesiac je splatnosť 45 dnÍ odo dňa doručenia
faktúry druhej Zmluvnej strane.
Záverečné ustanovenia
odpady sú zatriedené podl'a podmienok daných platným

zákonom o odpadoch a jeho Vykonávacĺmi predpismi, ako
aj ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi upravujúcimi odpadove hospodárstvo.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli' Že všetky majetkové spory,
ktoré vzniknú zo zmluw (a jej prípadných zmien či
doplnkov), vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
zrušenie' vrátane akýchkolVek nárokov z nej vyplývajúcich
alebo s ňou súvisiacich, vrátane nároku na náhradu
spÔsobenej ujmy alebo škody' budú predloŽené na
príslušný okresný súd'

9.3. objednávatel' berie do úvahy, Že povinné zverejňovanie
zmlúv zverejňuje bez telefonických kontaktov,
prístupových údajov do evidencie a podpisu na Zmluvách.
TaktieŽ VoP vpadajú do obchodného tajomstva, ktoré sa
nezverejňujú. obchodné tajomstvo tvoria všetky
skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy
súvisiace s podnikom' ktoré majú skutočnú alebo aspoň
potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú
v prÍsluŠných obchodných kruhoch beŽne dostupne, majú
byť podla vÔle majitel'a obchodného tajomstva utajené a
majitel' obchodného tajomstva zodpovedajúcim spÔsobom
ich utajenie zabezpečuje.

9.4. Proti porušeniu alebo ohrozeniu práva na obchodné
tajomsfuo prislúcha majitel'ovi obchodného tajomstva
právna ochrana a pokuta min. 10 000'- EUR od záVaŽnosti
porušenia.

8.
8.1

9.
9.'ĺ

8.2.

8.3.
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Prĺloha č,.2k Zmluve č.: Blo202í/KE1010

Počet a objem zberných nádob umiestnených na odbernom mieste.

Por.
č. odbemé miesto / stojisko

lBV (individuálna bytová
výstavba}

KBV (kombinovaná býová
v'ýstavbal

Počet í20 L
nádob BRKO

Počet í20 L
nádob UCo

Počet.'.... L
nádob BRKO

Počet í20 L
nádob Uco

1 2Áe,n{ d o. - ĺÁĺĺ sl;, Á,u I

2. hbe.uY ob- - 1

3.

4.

5.

6.

7

I
I
10

11

12.

13.

14.

15.

'16.

17

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

25

26

27

28.

29.

30.

31

32.

33.

u.

L


