
Zmluva o kuchynskom a reštauračnom odpade 

Uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 
v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

1. Dodávateľ: 
Základná škola s materskou školou 
sídlo:    Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin 
zastúpené:   Mgr. Pavol Chovaňák, riaditeľ školy 
IČO:    30233844 
bankové spojenie:  VÚB, pobočka Martin 
číslo účtu:   SK58 0200 0000 0016 3287 2653 
 
(ďalej len ,,dodávateľ“) na jednej strane 

 
a 

2. Odberateľ: 
Obchodné meno:      ESPIK Group s.r.o. 
Sídlo:                        Orlov 133, 065 43 Orlov  
Zastúpené:                Matej Bondra, obchodný riaditeľ 
IČO:                          46754768             
IČ DPH:                    SK2023566666             
Bankové spojenie:    Prima banka, č.u: SK90 5600 0000 0086 7346 9002 / KOMASK2X 
                                  ČSOB, č.u: SK40 7500 0000 0040 2214 4484 
Kontakt:                    info@espik.sk, fakturacne@espik.sk   
                                  0950 401 401 - Infolinka 
Úradné číslo:            STOD-SL46-SK   
Rozhodnutie:            č.j.: OU-SL-OSZP-2014/002058-010 PV 
 (ďalej len ,,odberateľ“) na druhej strane 
 
 
Subjekty 1. a 2. ďalej tiež spoločne označované ako “zmluvné strany” alebo “strany tejto 
zmluvy”. 
 
Medzi zmluvnými stranami je v zmysle ust. § 262 ObchZ výslovne dohodnuté, že tento ich 
záväzkový vzťah sa spravuje ust. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. V platnom znení aj 
v prípade, že nespadáva pod vzťahy uvedené v § 261 ObchZ. 
 
Odberateľ je v zmysle Zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora pod 
číslom vložky v registri partnerov verejného sektora: 6400 a dátumom zápisu dňa 01.02.2017. 
 
Táto zmluva bola uzatvorená v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 
Čl. I. 

Predmet zmluvy 
 
1.1 Predmetom zmluvy je odber, preprava, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadu 

vznikajúceho  u dodávateľa  a špecifikovaného ďalej v bode 2 tohto článku a to na základe 
a podľa ustanovení Zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ako aj na základe a podľa k tomu potrebných povolení.  
 

1.2 Špecifikácia predmetu zmluvy: 
a) odber odpadu katalógové číslo 20 01 25 – použité rastlinné oleje a tuky,                     
b) odber odpadu katalógové číslo: 20 01 08 -  biologicky rozložiteľný kuchynský 

a reštauračný odpad. 
 

Čl. II. 
Osobitné dojednania 

 
2.1 V rámci odberu odpadu katalógové číslo 20 01 25 – použité rastlinné oleje a tuky 

Odberateľ poskytne Dodávateľovi v rámci dlhodobej spolupráce  tzv. “Bodový systém”,  
kde každý 1kg odpadu má hodnotu 1 bod. Pri nazbieraní dostatočného počtu bodov je 
možnosť čerpania produktov z produktového katalógu. Produktový katalóg je 
k nahliadnutiu na stránke www.espik.sk. Bližšie informácie o bodovom systéme, sú na 
stránke www.prepalenyolej.sk. Odberateľ zapožičia Dodávateľovi nasledovný počet 
a objem zberných nádob:  1x30litrov. 

2.2 V rámci odberu odpadu katalógové číslo: 20 01 08 -  biologicky rozložiteľný 
kuchynský a reštauračný odpad odberateľ zapožičia Dodávateľovi nasledovný počet 
a objem zberných nádob:  1x60litrov.                                                   

 
Čl. III. 

Spôsob odberu 
 

3.1 Odberateľ sa zaväzuje od dodávateľa prevziať a zlikvidovať z odberného miesta 
uvedeného v bode 3.2 tohto článku vzniknutý biologicky rozložiteľný kuchynský a 
reštauračný odpad špecifikovaný v článku I tejto zmluvy. To všetko bez obmedzenia 
množstva počas zmluvného obdobia a to 2 krát týždenne počas pracovných dní, 
spravidla utorok a piatok, prípadne na základe predchádzajúcej dohody zmluvných 
strán.  

 
3.2 Odberné miesto a kontaktná osoba: 

a) Odberné miesto: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Hurbanova ul. 27, Martin, 03601. 
b) Kontaktná osoba: Daniela Milanová, vedúca školskej jedálne, tel. 043/430 96 72. 
 

3.3 Prvý odber odpadu uvedeného v článku I tejto zmluvy sa uskutoční 9. januára 2018. 
 

3.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady triedenie odpadu s odbornou 
starostlivosťou tak, aby Odberateľovi odovzdal len odpad podľa špecifikácie v článku 
I. tejto zmluvy. 
 



3.5 Pri prevzatí odpadu od dodávateľa sa odberateľ zaväzuje ihneď odkontrolovať, či sa 
jedná o odpad podľa špecifikácie v článku I. tejto zmluvy, pričom pre prípad takýmto 
spôsobom zistených nedostatkov (napr. v odpade by sa nachádzali kovové predmety, 
papierové obaly, či plasty a iné) si odberateľ vyhradzuje právo odmietnutia prevzatia 
dodávky odpadu. Dodávateľovi vzniká potom povinnosť ho na vlastné náklady odviesť 
a zlikvidovať. 

 
3.6 V prípade že nie je možné zistiť priamo pri prevzatí dopadu jeho špecifikáciu úplne, 

urobí tak odborný dozor odberateľa bezprostredne po dovoze a pri vykladaní odpadu.  
 

3.7 Medzi zmluvnými stranami je dohodnuté, že na základe a podľa tejto zmluvy vzniknuté 
prípadné škody pri znehodnotení odpadu sa dodávateľ zaväzuje nahradiť odberateľovi 
škodu tým vzniknutú. Nevyhnutnou náležitosťou vyčíslenia takto vzniknutej škody je 
upovedomenie vyhotovené podľa predošlého bodu. 

 
 

Čl. IV. 
Cena 

 
4.1 Cena za riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená na základe cenovej 
ponuky Odberateľa nasledovne: 

a) odber a odvoz odpadu katalógové číslo 20 01 25 – použité rastlinné oleje a tuky 
je  bezodplatný,  

b) cena za odber a odvoz odpadu katalógové číslo: 20 01 08 -  biologicky 
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je 6,48 EUR s DPH za 1ks  
odobratej nádoby. Každý prevzatý sud navyše v danom mesiaci sa účtuje sumou:   
6,48  EUR  s DPH.     

 
4.2 Dohodnutú cenu za odber odpadu sa Odberateľ zaväzuje včas a riadne vyúčtovať 
a doručiť Dodávateľovi formou daňového dokladu – faktúrou a to vždy najneskôr do 
desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca za kalendárny mesiac predchádzajúci. 
Dohodnutá splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia Dodávateľovi. 

 
 

Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

 
5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.   
 
5.2 Táto zmluva vstupuje do platnosti dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda dňa dňom nasledujúcom po dni zverejnenia na webovom sídle školy 
www.zshurbanova.sk.  
 
5.3 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné skončiť písomnou dohodou 
zmluvných strán alebo výpoveďou. 
 
5.4   Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu aj bez 
udania dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej 
strane, inak je neplatná. Výpovedná lehota je 3 (tri) mesiace a začína plynúť prvým dňom 



v mesiaci nasledujúcom po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Ak druhá 
zmluvná strana odmietne prevziať doporučenú listovú zásielku s výpoveďou odoslanou jej 
v súlade s údajmi uvedenými pri označení zmluvných strán tejto zmluvy, resp. si ju 
neprevezme v odbernej lehote, má sa za to, že táto zásielka bola riadne doručená. 
Predmetná, vrátená, neotvorená zásielka je toho priamym dôkazom. Za deň doručenia sa 
považuje deň vrátenia zásielky jej odosielateľovi. 

 
5.5  Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť urobené písomne, očíslované 
a schválené podpisom oboch zmluvných strán. Tieto dodatky sa stanú integrálnou súčasťou 
tejto zmluvy. 
 
5.6.  Odberateľ prehlasuje, že je oprávnený likvidovať biologicky rozložiteľný kuchynský 
a reštauračný odpad v zmysle platných právnych predpisov. Potvrdenie o pridelení 
úradného čísla vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky 
tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a je jej integrálnou súčasťou. 
 
5.7 V ostatnom, čo nie je upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. V platnom znení. 
 
5.8  Táto zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých jeden obdrží odberateľ a dva 
dodávateľ, pričom všetky exempláre budú stranami riadne podpísané a majú rovnakú 
platnosť a záväznosť. 
 
5.9 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
 
5.10 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že textu tejto zmluvy bez 
výhrad porozumeli, čo potvrdzujú svojimi nižšie uvedenými podpismi. 
 
 
 
 
 

V Orlove, dňa ......................                                            V Martine, dňa 04. januára 2018 
 
 
 
 

                   Matej Bondra                                        Mgr. Pavol Chovaňák   
 obchodný riaditeľ ESPIK Group s.r.o.                                         riaditeľ školy 

 
 
 
 
 
 
Prílohy 
Príloha č.1: potvrdenie o pridelení úradného čísla STOD-SL46-SK vydané Štátnou 
veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky zo dňa 19.09.2017 


