
Zinluva'o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve ;. l26lBolpu2or, 
§Jontuzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.5131199I Zb. (d'alej len,,Zmluvo") 
ENvlRoNMENTAL. FAclL

PosKYToVA, Y
Názov BRANTNER Poprad s,r.o.

Sídlo Nová 76.058 01 Ponrdd
zastúpený/štatutári sp. lng. Tibor Popp - konateť, lng, Vladimír Habala - konateť
Bankové spoienie Tgtra banko, o.s., Blc - sWlFT kód: TATRSKBX, IBAN: SK2777000000002620844764
co 36 444 678 lc DPH l sK2020016988

Zapísaný v OR Zopísonó v ORSR Prešov, odd, Sro, vl.č.70737/P
Vybavuie Mgr, Viktória Verébová, obchodnó manažérko I uobil: 0902 650650 E-Moil:

ODBERATEť SLUŽBY
Názov Ce ntru m sociá l nych sl u žieb Kež mo rok
Sídlo Pod Lesom 6,060 01 Kežmgrok
zastú pený/štatutár sp. Mgr. Pichnarčikovó Danield
Bankové spoienie
lčo 77749975 I otč 2020703509

Zapísaný v OR

Vybavu,ie Mqr. Pichnorčíková Daniela l uobit: 0904 470 252 E- M oi l : l u bico @ csskz m glgkék
p revá dz ka Centrum soc. SIužieb, Krízové stredisko KK, Gen, Svobodu 139,059 71 Lubica

Centrum soc. Služieb, Krízové stredisko KK, Pod Lesom 6,060 01 Kežmarok

l preambula
Poskytovaterje organizácia pósobiaca v oblasti komplexných environmentálnych služieb pre priemyseInú a komunálnu kIientelu na Slovensku, zároveň je aktívnym
poskytovaterom komplexných služieb voblasti environmentálnych služieb, nakladania sodpadom, činnosťami .jeho úpravy, zhodnotenia, recyklácie
azneškodňovania afacility služieb. Všetky ponúkané služby zabezpečuje na profesionálne,j úrovni sohťadom na bezpečnosť, ochranu životného prostredia
v rozsahu p|atných oprávnení a autorizácii udelených autoritami v Slovenskej republike.
Rozsah Služieb Poskytovateía podla predošlého bodu zahřňa množinu s|užieb nas|edovne:

nakladanie s odpadom a jeho vysporiadanie (úprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie),

s tým súvisiace dopravné a manipulačné služby, nájom prostriedkov (kontajnery, lisy, mechanizmy),
D environmentálne poradenstvo a inžinierin8,
! lné činnosti poskytovatera
Odberateíje právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem o služby Poskytovatera. Odberateťje k objednaniu služby kompetentný a právne spósobilý.

ll Predmet Zmluvy
2.I Závázne dohodnutým Predmetom Zmluvy je Špecifikácia služieb daná kombináciou Množiny služieb-rozsahu (podía článku l,) a konkrétneho ModuIu

služieb-nasadenia (podía článku lV, Zmluvy).
2,2 Poskytovater sa zavázuje dodať Predmet Zmluvy podía dohody jednorazovo alebo opakovane, vždy však kvalitne, včas, kompetentne sodbornou

starostlivosťou, so zreteíom na bezpečnosť, záujem Odberateía, ochranu životného prostredia a majetku zmluvných, ako aj tretích strán.
2,3 odberateí sa zavázuje byť súčinný a za dodanie Predmetu Zmluvy Poskytovateťom riadne a včas zaplatiť a to V cene a za podmienok dohodnutých v tejto

Zmluve a jej Prílohách.

lll zadanie odberatel'a

Vrývoz (Kuchynský odpad) BRKO a použité jedlé oleje a tuky: 2ks 60l uzatváratel'ná nádoba minimálne lx týždenne.

Brantner dóverné
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ENvlRoNMENTAL. FAclLlTy sERvlcEs

lV Moduly služieb (nasadenie)
Nasadenie SluŽieb stanovené v Moduloch nižšie definuje štandardy výkonu Služieb Poskytovateía, s čím odberateť plne súhlasí,

BAslc
!

oPT!MAL
x

lNDlVIDUAL
!

/ výkon na základe objednávky
/ Potvrdenie závázku do 24 hod.
r' Dispečing - 6:00-14:00 hod., pracovné dni
,/ Nástup na výkon do 48 hodín (napr,

pristavenia kontajnerov)
/ Doklady o výkone s faktúrou

" certifikátozhodnotení/zneškodnení
odpadov (na vyžiadanie)

"' Fakturácia per výkon

r' BAslc + oPT|MAL +

/ lndividuálne služby naviac podřa
výberu

/ proaktívna starostlivosť a účasť na

p|ánovaní zdrojov
v komplexná evidenčná a spravodajská

podpora
r' využívanie systémových rozhraní
,/ Environmentálnyaudit
ý Environmentálny inžiniering vo

všetkých oblastiach životného
prostred ia

-/ Fakturácia za kumulovaný výkon
s individuálnymi podmienkami

Poskytovaterv zmysIe zadania ZmIuvy (článok IlI Zmluvy) vypracovaI záváznú cenovú ponuku (Prí|oha č. 1), v ktorej dohodnuté podmienky majú platnosť zmluvných
podmienok podla tejto Zmluvy. Zmluva, vrátane Príloh a všeobecné obchodné podmienky predstavujú neoddeliteínú súča5ťtejto Zmluvy.

v záverečné ustanovenia
5.1 Ak nie je výslovne dohodnuté, Poskytovateí móže použiť základnú identifikáciu Odberateťa v rozsahu jeho obchodného názvu (mena) ako referenciu

na účely svo,jich marketingových aktivít, pričom súh|as Odberateía nie je potrebný.
5.2 Odberateř vyhlasuje, že si túto zmluvu a jej integrované prílohy pred podpisom prečítal, a že bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom oboznámení

sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumitel'ný prejav slobodnej vóle zmluvných strán.

Dátum a miesto podpísania Zmluvy Poskytovatera služby a odberateía služby:4.11.2019, Poprad

PoskytoVate r
&prclntne-r ódhalltal
ENYlFoxrlxI^L r^clLllY !tRvlcEs

Brantner Poprad, s,r,o,
rlová 76, 058 0], Pc

lčo; 35 444 61t
č opx: sxzozoore

,i'"u"'""u
Brantner dóverné

r' BAslc +

,/ lniciačná obhliadka pred výkonom
/ proaktívne plánovanie nlkonu podía

znalosti z predošlých piatich výkonov
/ Dispečin8 24hod,, pracovné dni
r' prednostné termíny vývozov,
/ poradenstvo pre optimalizáciu služieb
/ certifikátozhodnotení/zneškodnení

odpadov elektronicky
,/ Fakturácia za kumulovaný výkon
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Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky realizácie zákazky/práce a dodávky (d'alej len ,,činnosť") Tieto podmienky realizácie
zákazkyupravujúvzťahodberatel'aaposkyLovatel'avsúladesozákonomč,79/201,5Z z oodpadoch
aozmene adoplnení niektorých zákonoV Vznení neskorších predpisov aso Všetkými platnými
právnymi predpismi upravujúcimi predmet plnenia tohto zmluvného vzťahu Na právne vzťahy viažuce
sa k objednávke /po jej podpísaní zmluve, neupravené touto zmluvou, sa vzťahujú príslušné
ustanovenia obchodného zákonníka ako aj zákona č 79/2075 Zz Účelom tejto ZmIuvy je úprava
vzťahov medzi zmluvnými stranami pri zabezpečovaní sIužieb odpadového hospodárstva odberatei'a,
vrátane prevzatia odpadov od odberatel'a a ich následného zneškodnenia alebo zhodnotenia,
prepravných alegislatívnych služieb v súlade so zákonom č,79/2075 Z, z. oodpadoch aozmene
adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov aso všetkými platnými právnymi
predpl5mi upraVUjúcimi predmet plnenia |ohto zmluvného vzťahu
Podmienky predmetu plnenia: PoskVlovatel'vykoná objednanú činnosť (vid'Príloha.č,1) v dohodnutom
rozsahu a v zmysle tejto Zmluvy a obvyklých technologických postupov Poskytovatel' zreaIizuje

objednanú činnosťv dohodnutom zmluvnom module, za dodržania dohodnutých podmienok realizácie

člnnosti PoskytoVateI'móže poveriť realizácioU činnosti tretiU osobu Posky|ovate|'plne zodpovedá za

činno5ť tretej osoby, ako by práce vykonával sám
Plnenia a dodanie činnostiI Miesto plnenia je určené v objednávke pri module BAS|C alebo v zmluve
pri module BAslc, oPTlMAL, lNDlVlDUAL resp prílohou č 1 alebo samostatnou objednávkou odber
a vývoz odpadov sa bude realizovať na základe pisomnej alebo emailovej objednávky, prípadne podl'a

štandardu zvoleného modulu Objednávky zasiela odberatel' na emailovú adres! poskytovatel'a:
jUraj hvizdos@brantner sk, (MČ: o9o2 650 650), ktorú následne potvrdí poskytovatel' s termínom
vývozu odpadu Odberatel'je povinný byť prítomný pri výkone objednanej činnosti a je povinný

Vý5ledok činnosti riadne a včas prevziať, v opačnom prípade zodpovedá poskytovatelbvi za vzniknu!é
náklady a škodu Podkladom pre prevzatie činnosti bude záznam oprevádzke vozidla/stazka alebo
Protokol o odovzdaní a prevzati odpadU, ktoď obidve strany potvrdia, Pokial'sa jedná o nebezpečný
odpad, poskytovatel' služby vyplní sprievodný list nebezpečného odpadu a odovzdá odberatelbvi
potvrdenú prvú stranU. Štvrtú stranu sprievodného listu nebezpečného odpadu zašle poskytovatel'

odbera te bVi po zneškodnení pripa d ne zhodnotení odpa du. V prípade, že odberatel'Vytvorí podmienky
pre výkon činnosti áVšak pri jej realizácii nebude prítomný, bude činnosť dodávatelbm zrealizovaná
považovanázazrealizovanúriadneabezVád Poskvtovatel'niejepovinnýobjednanúčinnosťzrealizovať
v dohodnutom termíne ak potreba času /množstvo/ pre jej riadne ukončenie je vyššia ako potreba času

fmnožstvo/ deklarované v objednávke V takomto prípade je objednávatel' povinný prevziať aj

čiasročne zrealizovanú činnosť s tým, že termín jej dokončenia bude medzi zúčastnenými stranami
následne dohodnutý
cena za činnosť a platobné podmienkv: V cenovej ponuke (ivorí prílohu č 1) je uvedená cena určená
dohodou zúčastnených strán v zmysle ust §3 zákona č, 18/1996 Z z o cenách a platí pre merné
jednotky Uvedené V cenovej ponuke K dohodnutej cene bude pripočítaná príslušná výška DPH
Fakturácia: V module 8ASlC bude vykonaná bezprostredne po uskutočneni zdanitelhého plnenia, avšak
najneskór do 10 pracovných dní V module OPTlMAL bude vykonávaná za kumu|ovanú dodávku služieb,
mlnimálne raz za dva týždne. Vmodule lNDlVlDUAL bude dohodnutá fakturácia vzmysIe
predchádzajúcej vety ak nie je inak dohodnuté v prílohe č 1 Podkladom kfakturácii sú originály
vážnych listkov odpadu a záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy potvrdený oprávnenou
osobou odberatel'a, ktoré sú súčasťou (prílohou) každej íakrúry Splatnosť íaktúr je 14 dní ak nie je
dohodnutéinak Akjezmluvnedohodnutáfakturáciazostranyodberatel'a(napríkladvýkupdruhotných
surovín) a zároveň nie je dohodnuté inak, bude fakturácia sumárna za predchádzajúci kalendárny
mesiac, pričom splatnosť je 14 dní Ak nebude faktúra obsahovať ná|ežitosti podl'a právnych predpisov
alebo obsahovať dohodnuté a|ebo správne údaje, alebo nebudú pripojené požadované prí|ohy,
odberatel'má právo vrátiť faktúru po5kytovatelbvi, po doručení opravenej faktúry podl'a Zmluvy plynie
nová splatnosť, V prípade, že sa odberate7poskytovatel'dostane do omeškania s úhradou doručene]'
íaktúry poskytovatel'a po lehote jej splatnosti, 1'e druhá zmluvná strana oprávnená účtovať úrok
z omeškania Vo Výške 0,05 % z neuhradenej/dlžnej sumy, za každý deň omeškania až do zaplatenia Ak
pre objednanú činnosť bude v cenovej ponuke dohodnutá merná jednotka prekročená z dóvodov na
5trane odberatel'a, je poskytovatel'oprávnený odberatelbvi fakturovať cenu aj za každých začatých 15

minút výkonu činnosti Vprípade ak sa objem služieb vzmysle priloh výrazne zmení |+/- 2O%)

poskytovatel' móže prekalku|ovať ceny za reálne výkony Tieto nové ceny je poskvtovatel'povinný
oznámiť objednávatelbvi a nechať si ich odsúhlasiť bezodkladne Ak tak objednávatel'bezodkladne po
oznámeni nových cien neučiní, má práVo poskytovatel'pozastaviť Vykonávanie služieb podl'a Zmluvy
a má právo od tejto ZmlUVV jednostranne odstúpiť V prípade, že počas realizácie činnosti Vznikne
odberateibvi potreba uskutočniť činnosti lného ako dohodnutého druhu nad zmluvný rámec,
zúčastnené strany vynaIožia maximálne úsilie aby rozšírili zmluvu onové výkony Dodávatel'je
oprávnený požadovať zá|ohu na výkon objednanej činnosti Cena za zmIuvnú činnosť sa považuje za
uhradenú pripísaním finančných prostriedkov na účet poskytovatel'a Zmluvné strany sú oprávnené
započítať svoje pohl'adávky, a to aj rózneho druhu odberatel'je povinný nahradiť poskytovatelbvi
VzniknUtú škodu, kiorá mU Vznikne z dóVodov na strane odberatel'a, napr prestoj, nezrealizovanie
činnosti po výjazde vozidla a lebo iniciovanej služby, i ná kategorizácia odpadu a ko zml uvne dekla rova ná,
atd'
Tívanie a ukončenie zmluvy: Ukončenie ZmlUVy je možné a) dohodou zmluvných strán, alebo b)
výpoveďou nasledovne: Pre všetky modulv služieb, ak nie je dohodnu!é v prílohe č 1 inak p|atí doba
platnostl nasledovne: BAslc- sa Uzatvára na dobu neurčitú svýpovednou dobou 3 mesiace, alebo
zaniká splnenim poslednej dodanej služby Výpovedná lehota záčína plynúť prvým dňom nasledujúceho
kalendárneho mesiaca od doručenia, OPTlívlAL a lNDlVlDUAL - sa uzatvára na dobu neurčitú
smožnosťou6 mesačnejvýpovede Výpoved'jemožnédoručiťibavdvoch,,Termínoch"atodo30
júna alebo do 31 decembra daného kalendárneho roka. Výpovedná lehota začína plynúť od
najbližšieho nasledujúceho ,,Termínu". Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom
prvého výkonu služby Výpovedná lehota začína p|ynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho
mesiaca po ,,Termíne", alebo c) odstúpením. Odstúpenie od ZmIuvy nemá vplyv na vzájomné
vyrovna nie závázkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, pokia l'vznikIi pred dňom upiynUtia výpovednej lehoty
alebo pred dňom odstúpenia od ZmIuvy,

závázky poskytovatel'a: Poskytovatel'vrámci plnenia predmetu Zmluvy zodpovedá za kvaIitu
aodbornú spósobilosť poskytovaných služieb vrozsahu tejto Zmluvy anáslednej požiadavky, za
realizáciu všetkých služieb uvedených v Prilohe č 1 tejto Zmluvy V 5úlade s touto zmluVoU a p|atnými
práVnymi predpismi Poskytovatel'zabezpečí v pripade potreby a V spolupráci s odberatelbm zákonné
zaradenie odpadov vzmysle vyhlášky č 365/2075 Zz, vzneni neskoršich predpisov azmien
vprevádzke odberatel'a aVytvorí svstém manipulácie sodpadom, tak aby bolo zabezpečené čo
na.jefektívnejšie nakladanie s odpadom v prevádzke odberatel'a s ohl'adom na dodržiavanie hierarchie
odpadovéhohospodárstva Posky[oVatel'zodpovedázadobrýtechnickýstaVkontájnerovazariadení
poskytnutých k užívaniu odberatelbvi, stará sa o ich údržbu a odstraňuje závadyvzniknuté pri bežnom

užívaní PoskVLovatel'prehlasuje, že sp|ňa všetky podmienky pre zabezpečenie služieb vzmysle
predmetU ZmIUVy V rámci platných právnych predpisov a noriem

závázky odberatel'a: odberatel' sa zaVázUje objednanú a zrealizovanú činnosť prevziať a zaplatiť
príslušnú cenu Odberatel' ako póvodca odpadov/držitel' odpadov sa zavázuje odovzdať odpady
poskytovatelbvi minimálne v dohodnutom rozsahu v súlade s touto zmlUVoU; triediť odpady do nádob

akontajnerov nato určených/manipulovať sodpadovými nádobami akontajnermi vo vlastníctve
poskytoVatel'a tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, prípadne zničeniu s výnimkou bežného opotrebenia
Ak vopred nie je dohodnuté inak, všetky náklady súvisiace snakládkou odpadov znáša odberatel'.
Odberatel'objektívne zodpovedá za poškodenie nádoby alebo kontajnera počas doby, po ktorú je
nádoba alebo kontajner na mieste plnenia a to až do časU jeho spálného prevzatia poskytovatelbm
V prípa de poškodenia, stra iy, zničenia ná doby aIebo kontajnera,.ie odberatel'povinný dať ná dobu a lebo
kontajner do póvodného stavu ná Vlastné náklady, alebo po dohode s poskvtovatelbm uhradiť
nevyhnutné a preukázané nákIady poskytovatel'a na nápravu tohto staVU/dodržiavať legislatívne
predpisy platné pre nakladanie sodpadmi aodovzdávať iba dohodnuté druhy odpadov uvedené
v prilohe č 1 k tejto zmlUVe
Zodpovednosť: Poskvtovatel' preberá zodpovednosť za nakIadanie sodpadmi momentom ich
prevzatia Prevzatim odpadu sa rozumie moment, kedy bol odpad prevzatý osobou poverenoU
po5kytovate|bm, osobou poverenou sa rozumie vodič/šofér spoločnosti BRANTNER Poprad s,r.o., resp
spoločnosťou poverená iná osoba, kiorá na základe pracovnej Zmluvy je poverená vykonávať prevza!ie
anásIednýodvozodpadoV Vprípade,žektorákolVekzbernánádoba/kontajnerbUdeobsahovaťodpad,
ktorý nezodpovedá .iej UrčeniU, je poskytovatel'oprávnený odpad neprijať a požadovať vytriedenie
odpadov pracovnikmi odberatel'a Prípadné neVyhnUtné a preukázané náklady poskytovatel'a Vzniknuté
navyše, alebo s tým spojené vzniknuté preukázané škody, hradi odberatel'v plnom rozsahu, Tolo platí
obdobne aj v pripade, ked'k preukázatel'némU zisteniu príde až po prevzatí odpadU poskytovatelbm,
napr v priebehu zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadu Takýto prípad bude bez odk|adu ohlásený
odberatelbvi formou dokladu (fotodokUmentácie, videozáznam) ozistenej Vade Poskvtovatel'je
povinný poskytnúť poverenému pracovnikovi odberatel'a do 20 Dňa nadchádzal'úceho mesiaca
podklady pre Vedenie evidencie podl'a Vyhlášky MŽP sR č 366/2015 Z,z o VVkonaní ustanovení zákona
o odpadoch
spolupósobenie odbeíatel'ai odberatel'je povinný upozorniť posky|ovatel'a na zmeny súvisiace s
realizáciou predmetU činnosti Spolupósobenie odberatel'a v rozsahu zmluvne a zákonom vymedzených
povinnosti odberatel'a je podstatnoU povinnosťou, od ktorej závisi včasné splnenie závázku
poskytoVa!el'a, odberatel'sa zaVázUje VytVoriť po5kylovatelbvi súčinnosť a optimá|ne podmienky pre
výkon služby.
Zodpovednosť za vadyI odberatel' služby zodpovedá za deklarovanú kvalitatívnu charakteristiku
odpadu Ak vlastnosti odpadu nezodpovedajú jeho deklarácii, je odberatel'služby povinný po preu-
kázaní tejto skutočnosti zaplatiť poskytovate|bvi služby cenový rozdiel vyplývajúci z ]'eho následnej
prepraVy a zneškodnenia/zhodnotenia alebo rozhodnutím Poskytovatel'a takýro odpad spáť prevziať
a uhradlť s tým súvisiace náklady. Na zodpovednosť za vady činnos[i 5a vzťahujú primerane ust. § 560
Obchodnéhozákonnika Odstránenieuznanýchvádvykonáposkytovatel'spósobompodl'asvojejvolbv
po ich písomnom oznámeni poskytovatel'a odberatelbvi Zástupca poskytovatel'a sa dostaví k
prejedaniu vád do troch pracovných dní od doručenia ich písomného oznámenia. V prípade omeškania
odberatel'a s úhradou ceny objedna nej činnosti .je poskytoVatel'opráVnený pozastaviť zm luvné plnenie
s odberate|bm o dobu omeškania odberatel'a s úhradou, čo nezakladá omeškanie na stfane
poskytoVatel'a V prípade omeškania odberate|'a s úhradou ceny za činnosť je poskVtovatel'opráVnený
uplatniť si zádržné právo na veci odberatel'a, ktoré má v danom čase poskytovatel'v držbe.
Záverečné ustanovenia: Zmluva sa považuje za riadne UzatVorenú aj ked'originálne podpisy
poverených Zá5tupcov zúčastnených strán nebudú uvedené na tej istej listine ale z ich obsahu bude
zrejmé, že sa jedná o totožnú činnosť Zmeny a doplnky k tejto zmluve móžu byť uskutočnené len
pisomne formou dodatku k tejto zmluve a musia byť potvrdené oprávnenými zástupcami zmluvných
strán odbera|el'svojím podpisom na tejto zmluve udel'uje poskytovatelbvi súhlas na spracovanie
svojich osobných úda.iov (GDPR) uVedených V tejto zmluve alebo inak poskytnUtých po5kVtovatelbVi na
dobU Určitú, a to na dobU platnostl zmluvy a do UplynUtia 2 rokov od Vysporiadania všetkých práv
a povinností z tejto ZmlUVy, a to na účely ich spracovania poskytovatelbm Vo Viastnom informačnom
systéme a ich poskyInUtia a sprístupnenia osobám patriacim v čase ich poskytnutia alebo sprístUpnenia
do skupiny BRANTNER ako aj ich zmluvným poradcom, ktori 5ú zaviazaní povinnosťou m|čanlivosti
ZmlUVné strany 5a dohodli, že všetky informácie vyplývajúce z tejto ZmlUVy a jej dodatkov sú dóverné
a majú povahu obchodného tajomstva, pretozmlUVná strana ich nesmie bez predchádzajúceho
pisomného súh|asu druhej zmluvnej strany prezradiť tretím osobám a ani ich použiť v rozpore s ich
účelom pre svoje potreby, s výnimkou práva poskytovatel'a poskytnúť ich osobám patriacim do skupiny
BRANTNER, ako aj ich zmluvným poradcom, ktorísú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti Výnimku tvorla
ohlásenia a informácie poskytované štátnym orgánom podl'a platných zákonov Zmluva sa riadi
siovenským právom,,Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace, vrátane sporov o
mimozmluvných nárokoch, budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní pod|'a Rokovacieho poriadku
Rozhodcovského súdu Slovenskej adVokátske.i komorY Táto ZmluVa je VVhotovená v dVoch
exemplároch, z ktorých jeden dostane odberatel'a druhý poskyrovatel'. Obe podpísané vyhotovenia
tejto ZmlUVy majú rovnakú platnosť obe zmluvné stranY berú ustanovenia iejlo Zmluvy na Vedomie a
prehlasujú, že súhlasia so znením Zmluvy dobrovolhe a vo svo.iom konaní neboli ovplyvnené
odberatel' týmto prehlasuje, že s vyššie uvedenými podmienkami v plnom rozsahu súh|así
DátUm a mie5to podpísania:

,], zertittziert

Brantner dóverné

(podpis, pečiatka)



ZmIuva o zabezpečení stužieb v odpadovom hospodárstve t. L26lBolpu2rrc bro n tnotuzavretá v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.5I3l!991, Zb. (d'alej len,,Zmluva") 
ENvlRoNMENTAL. FAclLlTy sERvlcEs

Príloha č. 1 - Cenová ponuka služieb

Miesto pInenia:
Centrum soc. S!užieb, Krízové stredisko KK, Gen. Svobodu 139,059 71 [ubica
Centrum soc. S!užieb , Rrizové stredisko KK, Pod Lesom 6, 060 01 Kežmarok

Tab. č. LZoznam odpadov

Tab. č. 2 Ceny za služby

použtrý porRnvluÁnsxv ott.l

Cena za vývoz

(EUR/vývoz)

Výkupná cena

(EUR/liter)

Podía platného cenníka

zhotovitera
Podťa platného cenníka zhotoviteía

*Zmluvnó zlovo je gorontovonó počas plotnosti o podmienok Zmluvy. Ceno zo zneškodnenie odpadu bude vypočítanó podlo skutočne odvezeného množstvo
odpadov no zneškodnenie o cien podťo oktuólneho cenníko,

Ostatné dojednania:

Zmluvné strany sa dohodli, že podpisom tejto Zmluvy sa rušíZmluva č,75/BO/PJ/2018 zo dňa 1,.7.201"8.

V prípade znehodnotenia alebo odcudzenia zbernej nádoby je zhotovitel'oprávnený fakturovať a objednávatel' povinný zaplatiť zmluvnú cenu
nádoby vo výške 20,00 EUR bez DPH/1 ks.

oo1n'l;n

Kat, č. Názov
Popis:

Vedl'ajší živočíšny produkt (ES č. 1069/2009)
Typ zbernej nádoby

20 01 08
biologicky rozložiteťný
kuchynský a reštauračný
odpad

kuchynský odpad
Vedíajší živočíšny

produkt -
kuchynský odpad -

materiál kategórie 3

60 l uzatvárateťný sud

20 0L 25 jed|é o|eje a tuky
separovaný použitý
potravinársky olej

30,60 l uzatvárateíný sud,

alebo póvodné

nepoškodené obaly, príp.

PET fíaše, uzatvorené

KUCHYNSKÝ ODPAD

Počet

zberných

nádob

Frekvencia v,ívozu

1 x týždenne

(EUR/mesiac)

Dezinfekcia

nádob

(EUR/nádoba)

Jednorazouý

vývoz (EUR/lks

zN}

Odvoz nádoby nad

zmluvné množstvo

2ks
Podía platného cenníka

zhotovitera

Podía platného

cen n íka

zhotoviteía

Podía platného

cen n íka

zhotoviteía

Podřa platného cenníka

zhotoviteía

Zmluvná zl'ava*

(%|
50% n/a n/a n/a

Brantner dóverné

Cenová ponuka č.1: Vybavuje: Mgr. Vilrtória Verébová, MČ: 0902 650 650

Odberateť: Cenová ponuka:



Zmtuva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve t. L26lBolpu2.r, b)rontneruzavretá v zmysle § 269 ods. 2 obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. (d'alej len,,Zmluva") ilíJ_ň.*: 'ro.,,_,." sERvlcEs

Týmto podpisom súhlosím s novrhovonou cenovou ponukou o dohodnuté služby závtizne objednávam,

,io,"nu"nu
Brantner dóverné

Poprad, s,
i8 01 Poprn
444 6LB

10200xsprt



rontngr
l_i,]VlRoNMENTAL, FAclLlTY sERVlcE5

CENNÍK BRKo od t.9.2ot9

Cena ra poskytované sluŽby - zber, odvoz a rhodnotenle biologlcky rozložiteíných odpadov zo stravovacích zariadení platný od
1.9.2019

kat. č, 20 01 08

Odvoz 1ks ZN 1x tÝždenne 35,00 €
Odvoz 2ks ZN 1x tÝždenne 66,00 €
Výmena ZN nad zmluvné množstvo 7,00 €/ks
lednorázovr/ vývoz 1ksZN do 24hod (bez poplatku zo
vývoz nádobv)

É,00 €lvÝiazd

Dezinfekcia ZN lks/]. zvoz t,00 €
'Zhodnotenie BRKo -€

Prenájom zbernej nádoby €

1ks zbernej nádoby (ploti pre modul \ND|V\DUAL)

$ Uvedené ceny sú bez DPH

V Poprade 30.8.20].9

Vyp ra cova l:

Brantner Poprad, s.r.o. I Nová 76 l 058 01 Poprad | §lovenská republlka
T : +42l 32 77 67 25t I poprad@brantner.sk I www.brantnerpoprad,sk
lČo: 36444618 | lČ oPH: sK 2020016988 | okresný súd Prešov, odd|el sro, vložka 10137/P
Banka: Tatra banka a.s, | číslo účtu: 262084476411100 | sWlFT: TATRSKBX I IBAN: sK27 11oo o0oo 0026 2084 4764

'app
I

J''''o%
l lerrlí|dGít

kat. č. 20 01 25

//,/

Druh služby - pri odbere v prevádzke odberateía služby



brontner
r.;r ?1)\lMi,]-ii t;: I l. :,|!?. -l

Zmluvné strany

i oslroNÁvnTE[ (Prevádzkovatel' zariadenia spoločného stravovania ZS5):

', Nózov/Meno prevódzkovotelb zSS: Centrum sociálnych služieb KeŽmarok
Adreso (stdlo) prevadzkovote[o: Pod Lesorn 6, 060 01 Kežmarok
tčo 17149975

DtČ, 202070]509
tč opu:

Bottkovó spolt:níe:

cl:.rlo účíu ltsAN: SK31 8l8O 0000 0070 0051 ]]IJs

Osobo/y opróvnena/e k zastupovoniu Mllr Pichn.rlčrkova Daniela
', tel., 0904 47o 252
I Kolllokl:
i E ftloil: lublca(@csskr,irlarok.sk

I Udzov prevádzky: Centrum sociálnych služieb, Krízové stredisko KK

i . Gen, Svobodu 139.059 71 ;i _
I Adteso prevodzky: lubrca :i Starý trh 38, 060 Or Kežmarok

I 
Osoba zodnovedná za vecí tecllnické:

| ,_ tpl.: o|j2 / 45 66 275
í Kolltakl:t_ _*_!ttoti

Zmluva o poskytovaní služieb
pri zbere biologicky rozložitel'ných kuchynských a reštauračných odpadov

ul,]Vl (,tá 
""1::.iil:i"i; ii,,i,:jllll; ůiíi::1.i: :§|"o", 

rákonnik

iíslo Zm l u vv : I5IBPLIJ l?OR

Obchodný retister:
OS Preiov, Oddiel:5ro, Vložka č : IOl37lP
Registračné číslo ŠVPs sR: CotTR t6PP-SK
tčo: ;o q4q ors
DlČl 2020016988
tč opx: sr 2020016988

Bankové spojenie: Tatra banka, a s

čislo u č t u : 2íJ2O8447 íJ4 / l IOO

Zastúpený:
lng, Rňstaslav skokal), konater
tng, Tibor Papp, konateí

Kontakt:
0902 650 550

alytIv_ny9! :_t 
l.:_r 1 p_|! i.p.-ql_g_!:]!!9doynych _drrrh ov odT l_c!9.y 111! 9nych

Popis:

Y:{Iii:i ilyqtitlrPLod4!]iE! č: lo69/2009)
Typ rbernej nádoby

i kuchvrlskv orjoarl
l

] sčparoval),y' použitý potr,rviniirsky ole1
1

Predmet Zmluvy

Kat. č, Názov

20 01 08

pri,iatia teito VyžVy

lV. Cena a platobné podmienky

Počet
zberných

nádob

broíotsicky rozložiteíny
kuchynský d íeštaUračlry odpnd Vedlajší živočíšny produkt -

kuchynský odpad -
materiál kategórie 320 01 25 jedle oleje a tuky

lll. Dodacie podmienky
Zhotovit('r 5i] zavázuje píe objednáVatelá Vykol1avdt zbt-r odparJov uvedcnyth v čl Il žrnluvy za učt:lotrr rch rl'aliieho zhodnotenia, resp zneškodnenia podía

dohodnuteho harmonogramu, prípadne jtdnorazový vývoz na zaklarle +: mat|ovtl1, telefontcke1, pripaclne faxovej výzvy oblednávateía, nalneskór do 4í] hodín od

24,00

V cenách sl zaninúié "ňiřy ;;kŇy Žr,oiouit"To,-p,iii;lv,
č Z22/2OO4 Z. z, o dani z pridane1 hodnoty v ztrent neskoršlch

Vývoz: celoročný

5u stanov€né dohodou zmluvltých straí] na5ledovne.

Frekvencia vlivozu
1 x týždenne
(EUR/ (EU

poistcnit, a

p rt,d pl!oV

Dezinfekcia nádob Jednorazoqi qivoz Cena za v.ývoz
(E UR/vývoz}(ÉUR/lkl

1,00 11,00 0,00

dane. okrem DPH, ktorii bude osobitne pripočitaná k cenám vzmysle Zákona
V cen.ich le tlcž zahrnuté vyplnenie ročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladani

s nim a pristup do online evidencie odpadov
Ceny za plnenie predmetu Zmluvy budt'i spl.rtrre na zirkladt, [akttlt, vylt;rvenych vždy po skončerrt íakturačného ob<lobra. pričom fakturačným obdobím sa
rozumle.jeden kalendárny mesiac SÚČasťou faktúry bude kópia dokladu - tZV. zberný list. Za vyzbierany použitý potravlnársky olej móže byť objednáVaterovi
poskYtnuty bonus v zmysle platného cenníka Zhotovitera, ktolý bucle eahrnutý vo íaktrire zhotovlterá. obiednáVaterJe povlnný zaplatiť fakturovanú čiastku so
splatnosťou 10 dní odo dlia Vystavenia íaktúrV V pripade nrešk;rnta s ťrhradou faktúry platia Ustanovenla obchodného zákonnika

r a d'alšlt 11akladanle s odpadrli
skej r cpubliky
rrádobárn s tnožnosťou tclr

Ltkladaí do zberných nádob
právo takýto odpnd neprev?lát',

;e zhotovitt,í opravnený taktu

lett na zakl.rdp dohody oblclvoch
z ktorých každá

s trolnresačnou vypoved
napiraná podía rch prave| d

60 l uzatvárateíný sud

,]0 l uzatváraterný sud, alebo
póvodno nepoškodenó obaly,

prip. PET íraše, uzatvorené

Podía platného
cenníka zhotoviteía

porozunlell a na zttak strhlasu ju

liZHOTOV|TE[:
--1i- ,'.

', Brantner Poprad, s.r.o.]]'
1| Nova 76.058 01 Poprad

t


