
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a zhodnocovaní biologicky 

rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov  
Uzavretá podľa § 269 ods. 2, Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva“) 
 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ : 

Názov: Obec Klin 

Adresa:  Hlavná 199/107, 029 41 Klin   

 IČO: 00 314 544    

DIČ: 20 20 57 16 52  

V zastúpení: Karol Revaj – starosta obce 

a 

 

Zhotoviteľ:   
Obchodné meno: Peter Bolek – EKORAY 

Sídlo:                    Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo 

Zastúpená:  Petrom Bolekom 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu:   4012299001/5600 

IČO:    10846671 

IČ DPH:   SK 1020470352 

Zapísaný:                       Živnostenský register Obvodného úradu Námestovo číslo: 507-1135 

Telefón, email:  043/5581566, ekoray@ekoray.sk   

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán pri zbere 

a zhodnotení nasledovných druhov odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov: 

 

20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný 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  

 

 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonať zhodnotenie uvedených odpadov. 

 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať dohodnuté práce riadne, v čas, kvalitne.  

3.2 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť Objednávateľovi potvrdenie o prevzatí odpadu, dodržiavať 

legislatívne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia počas celého 

výkonu prác, ako aj dodržiavanie podmienok bezpečnosti práce a požiarnej ochrany. 

3.3 Objednávateľ si zabezpečuje  zber a dovoz odpadu na vlastne náklady vlastným zberovým 

vozidlom,  pričom prevzatie odpadov sa bude realizovať v areáli prevádzky Oravská Jasenica,  

č. 612, 029 64 (areál bývalého družstva DAKNA Námestovo) počas pracovných dní, a to v čase 

od 6:00 – 14:30. 

3.4 Objednávateľ je povinný odovzdávať výlučne odpad dohodnutý v čl. II Zmluvy. V prípade, že 

bude odovzdaný iný druh odpadu, Zhotoviteľ si vyhradzuje právo takýto odpad neprevziať. 



3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje minimálne 1x ročné vystaviť pôvodcovi písomné potvrdenie o množstve 

a spôsobe zhodnotenia ním dodaného odpadu na základe dodacích listov ako podklad pre 

tlačivo Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (príloha č. 2 k vyhláške č. 366/2015 Z. z. 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 

 

Čl. IV. 

Zmluvná cena 

 

4.1 Ceny za plnenie predmetu Zmluvy sú stanovené dohodou zmluvných strán nasledovne: 

- zhodnotenie odpadu 30, 00  €/za tonu bez DPH 

- k uvedeným cenám sa účtuje DPH v zmysle platných predpisov. 

Ceny za plnenie predmetu zmluvy budú splatné na základe faktúr vystavených vždy po 

skončení fakturačného obdobia, pričom fakturačným obdobím sa rozumie jeden kalendárny 

štvrťrok, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Súčasťou faktúry bude kópia dokladu – 

evidencia príjmov. 

4.2 Objednávateľ vykoná úhradu predmetu zmluvy na základe faktúry Zhotoviteľa. Faktúra je 

splatná v lehote do 10 dní odo dňa vystavenia. 

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne informovať Objednávateľa o zmenách ceny za  zhodnocovanie 

odpadov.  

4.4 Zmena ceny je podmienená podpisom nového dodatku k zmluve.  

 

Čl. V. 

Dodržiavanie platných predpisov 

 

5.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzuje, že plnenie jeho povinností podľa tejto zmluvy a konanie 

jeho zamestnancov alebo ich zástupcov a iných predstaviteľov nebude porušovať žiadne 

zákony, smernice, nariadenia, rozhodnutia, správne akty, ani zmluvy. 

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami s výnimkou 

pre zmluvnú stranu spadajúcu do kategórie povinná osoba v súlade s § 2 podľa zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zmien a doplnení, kedy Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a 

zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

6.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

6.3  Zmluva stráca platnosť v nasledovných prípadoch: 

- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu v trojmesačnej 

výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede druhej strane 

- písomnou dohodou zmluvných strán 

- odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných povinnosti druhou 

zmluvnou stranou 

6.4 Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu vykonávať len vo forme písomných 

a očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

6.5 Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z toho 1 krát pre Objednávateľa a 1 krát pre 

Zhotoviteľa. 

6.7     Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za inak jednostranne 

nevýhodných podmienok, že si zmluvu riadne prečítali a jej obsahu porozumeli,  čo potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-105.odsek-3.pismeno-n


Čl. VII. 

Ochrana osobných údajov  

7.1    Zmluvná  strana  Obec Klin,  berie na vedomie nasledovné informácie týkajúce sa spracovania 

osobných údajov, o ktorých bola poučená pred tým, než sa začali osobné údaje spracovávať. 

7.2   V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data 

Protection Regulation, v skratke „GDPR“) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov. Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany 

osobných údajov. 

7.3     Prevádzkovateľ – Fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia – Peter  

Bolek – EKORAY, číslo živ. reg. 507-1135, IČO 10846671, s miestom podnikania Miestneho 

priemyslu 568, 029 01 Námestovo prijal všetky potrebné opatrenia za účelom zabezpečenia 

ochrany pri spracúvaní vašich osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané najmä za účelom 

plnenia zmluvných záväzkov definovaných vyššie vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Všetky ďalšie 

nevyhnutné informácie sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa 

www.ekoray.sk/ochrana osobných údajov. 

 

 

V Kline, dňa : 20.09.2021                                               V Námestove, dňa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpísané       podpísané 

 

........................................     .............................................. 

 za Objednávateľa       za Zhotoviteľa   

http://www.ekoray.sk/uploads/fck/file/13_%20Z%C3%A1kladn%C3%A9%20z%C3%A1sady%20EKORAY%20-%20master%20dokument%20Mark1.pdf

