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ZMLUVA č. 49 /2017/BRKO-120L    
             uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 
 

 

ČLÁNOK  I. 

Zmluvné strany 

 
 

Zhotoviteľ:                    KOSIT a.s. 

               Rastislavova  98 

         043 46  Košice 

v zastúpení:           Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ 

IČO:    36 205 214 

DIČ:    2020061461 

IČ DPH:   SK2020061461 

Bankové spojenie:  Tatra banka a.s. 

Číslo účtu:    2948026001 / 1100   

IBAN:                                     SK30 1100 0000 0029 4802 6001 

BIC:                                        TATRSKBX 

Zapís. v Obchod. registri: Okresný súd  Košice I, Oddiel: Sa,  Vložka číslo: 1169/V 
 

 

 

Objednávateľ:   Obec Ďurďošík  
sídlo:    Ďurďošík 13, 04445 Ďurďošík 

IČO:    00324124  

DIČ:    2021235931    IČ DPH: x 

v mene ktorej koná Iveta Hadašová, starosta 

 

   

 

 

ČLÁNOK II. 

Predmet zmluvy 
 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa tieto služby: 

-  zber, prepravu a energetické zhodnotenie biologicky rozložiteľných kuchynských 

a reštauračných odpadov, ako aj jedlých olejov a tukov (ďalej len odpad), označených 

podľa Katalógu odpadov (Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z.) ako: 

 

 

Katalógové číslo odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu 

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský  

a reštauračný odpad 

„O“ 

20 01 25 jedlé oleje a tuky „O“ 

 

 

-     vystaviť o tom potvrdenie vo forme vážneho lístka 

- v prípade potreby dodať na základe písomnej objednávky 120 L plastový kontajner, 

určený na zber vyššie uvedených odpadov.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

-     zaplatiť dohodnutú cenu, určenú podľa tejto zmluvy, za službu poskytnutú zhotoviteľom.     
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ČLÁNOK  III. 

Doba trvania 
 

1.   Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú,  počnúc dňom 15.5. 2017. 

2.   Zmluvný vzťah zaniká: 

a) písomnou výpoveďou  adresovanou  druhej zmluvnej strane,  výpovedná  lehota je  1- 

mesačná a  začína  plynúť  prvým dňom nasledujúceho mesiaca  od doručenia 

výpovede druhej zmluvnej strane, pričom výpoveď je možné dať aj bez uvedenia 

dôvodu 

      b)   písomnou dohodou  ku dňu uvedenému v tejto dohode 

      c)   odstúpením  od   zmluvy   podľa   článku  V.  bod  3.   tejto   zmluvy  alebo z dôvodov  

            uvedených v zákone. 
 

 

ČLÁNOK IV. 

                     Cena 
 

1. Zmluvné strany sa vzájomne  dohodli na tejto cene  (v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v platnom znení): 
 

a) zber, preprava a energetické zhodnotenie odpadov, vystavenie potvrdenia o zhodnotení 

odpadov                    

            10,30 € / 1 vyprázdnenie / 1 kontajner o objeme 120 L   
 

b) jednorázová dodávka 120 L kontajnera 

       26,- € / 1 kontajner o objeme 120 L 

 
 

2. Cena uvedená v Čl. IV. bod 1. zahŕňa:  

a) zber a preprava odpadu – príjazd vozidla a vyprázdnenie 120 L kontajnera - kontajner 

je vyprázdnený automatickým zdvíhacím zariadením na vyprázdňovanie kontajnerov  

- energetické zhodnotenie odpadu – odpad je energeticky zhodnotený metódou R1 

v Spaľovni odpadov Košice - Termovalorizátor 

- vystavenie potvrdenia o zhodnotení odpadu – vážny lístok. 

b) dodávka 120 L kontajnera – plastový kontajner hnedej farby o objeme 120 L, opatrený 

kolieskami a poklopom na zatváranie (platí len v prípade záujmu zo strany 

objednávateľa, vyjadrený zaslaním písomnej, resp. e-mailovej objednávky – cena je 

uvedená vrátane dopravy k objednávateľovi). 

3.   K uvedeným cenám bude pripočítaná DPH v zmysle platných predpisov. 
 

 

ČLÁNOK V. 

Platobné podmienky 

 

1.   Cenu za službu  (Čl. IV. bod 1. zmluvy) je zhotoviteľ povinný faktúrovať objednávateľovi  

písomnou formou, a to raz mesačne, vždy po skončení predchádzajúceho kalendárneho 

mesiaca. 

2.   Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru do 14 dní od jej doručenia. V prípade omeškania   

s  úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo 

výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

3. Ak  je  objednávateľ  v  omeškaní   s úhradou  faktúry  viac ako 10 dní odo dňa splatnosti,   

zhotoviteľ odstúpi od plnenia predmetu zmluvy bez vyrozumenia objednávateľa. 

V prípade tohto postupu nenesie zhotoviteľ zodpovednosť za škody v súvislosti s tým 

vzniknuté a má nárok na zaplatenie všetkých služieb poskytnutých objednávateľovi do 

dňa účinnosti odstúpenia.  
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ČLÁNOK VI. 

Ďalšie dojednania 
 

1.  Za kategorizáciu odpadu zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ má  právo vykonať vizuálnu  

     kontrolu  odpadu  s  cieľom  overiť  deklarované  údaje  o  pôvode,  vlastnostiach a zložení  

     odpadu. 

2.  Zhotoviteľ má  právo odmietnuť prevzatie odpadu ak zistí, že deklarovaný odpad obsahuje  

     iné odpady, resp. také  prímesi, ktoré  nie    je  možné  v  zmysle  prevádzkového  poriadku  

     zariadenia  na  energetické  zhodnocovanie  odpadov  energeticky zhodnotiť v zariadení na  

     to určenom. V takomto prípade zhotoviteľ nevykoná služby uvedené v  Čl. II.  bod 1.  tejto 

     zmluvy a všetky vzniknuté náklady s tým spojené vyúčtuje objednávateľovi. 

3. Objednávateľ je povinný kontajner s odpadom umiestniť tak, aby zhotoviteľovi žiadna 

prekážka nebránila v prístupe k tomuto kontajneru a vo vykonaní zberu odpadu a jeho 

odvoze. V opačnom prípade zhotoviteľ nie je povinný zabezpečiť službu a nie je 

v omeškaní s jej vykonaním. 

 

ČLÁNOK VII. 

Záväzky zmluvných strán 
 

1.  Zmluvný partner / zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) vykonať predmet plnenia podľa Čl. II. bod 1. tejto zmluvy na základe výzvy 

objednávateľa  

b) vykonať všetky práce súvisiace s odberom, prepravou a energetickým zhodnotením 

odpadov v súlade s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia  

c) odberom odpadu prevziať na seba všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona                            

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v rozsahu predmetnej zmluvy 

d) poskytnúť poradenskú činnosť v rozsahu predmetu tejto zmluvy. 

2.   Zmluvný partner / objednávateľ sa zaväzuje: 

a) v prípade   potreby   odberu   odpadu   túto   skutočnosť   oznámiť  vopred  e-mailom 

na adresu: obj.dispecing@kosit-as.sk, v kópii na obchod@kosit-as.sk, podpisom 

potvrdiť prevzatie plastového kontajnera o objeme 120 L (Príloha č. 1). 

 

ČLÁNOK VIII. 

Osobitné dojednania 

 

1. Na  základe  objednávky objednávateľa na e-mailovú adresu: obchod@kosit-as.sk 

zhotoviteľ   dodá  objednávateľovi  v súlade s Čl. II. bod 1. zmluvy plastový kontajner  

      o  objeme 120 L. 

2. Kontajner  sa   stáva  vlastníctvom   objednávateľa   okamihom  zaplatenia  kúpnej  

ceny. 
 

 

ČLÁNOK IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Všetky ustanovenia medzi  zmluvnými  stranami,  ktoré  nie sú výslovne dohodnuté v tejto  

     zmluve,  sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2.   Táto  zmluva  je  vyhotovená   v  2  rovnopisoch,  pričom   každá   zmluvná  strana  obdrží  

      po 1 rovnopise. Každý rovnopis má hodnotu originálu. 

3.   Prílohou a zároveň neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú Všeobecné  obchodné podmienky  

      spoločnosti KOSIT a.s., ktoré sú záväzné pre obidve zmluvné strany, pokiaľ v zmluve nie  

      je uvedené, alebo zmluvnými stranami dohodnuté inak.  

4.  Akékoľvek   zmeny   a   dodatky   tejto   zmluvy   musia   byť  vykonané písomnou formou  

     a podpísané oboma zmluvnými stranami. 

mailto:obj.dispecing@kosit-as.sk
mailto:obchod@kosit-as.sk
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5.  Zmluvné  strany  prehlasujú,  že obsah  tejto zmluvy zodpovedá  slobodne,  určito  a  vážne  

     vyjadrenej   vôli   zmluvných   strán.   Na   znak   súhlasu  s  jej   obsahom  ju  po  prečítaní   

     vlastnoručne  podpisujú. 

6.  Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  podpisu obidvoch  zmluvných  strán a účinnosť  dňom 

    15.5. 2017. 

 

 

V Košiciach dňa 11.5. 2017     V Ďurďošíku dňa 11.5.2017 

 

 

 

_________________________    _________________________ 

              Zhotoviteľ                  Objednávateľ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Kontakty:      Ing. Lívia Kundrátová, tel. 055 / 7270 744, 0917 505 379, e-mail: kundratova@kosit-as.sk 
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Príloha č. 1 

k Zmluve č. 49 /2017/BRKO-120L    

 

 Protokol o prevzatí plastového kontajnera o objeme 120 L 
 

 

 

Názov subjektu Deň prevzatia Počet kontajnerov Podpis 

 

 

Obec Ďurďošík 

11.05.2017 1  

    

 

Miesto uloženia – Materská škola Ďurďošík 


