
ZMLUVA
O ZBERE , PREPRAVE A ZNEŠKODNENÍ VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH 

ODPADOV
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v spojení s § 81 ods. 13 a nasl. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

L
Názov:
zastúpený:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba 
vo veciach technických:

Obec Miloslavov
Milan Baďanský, starosta obce
Radničné námestie 181/1,900 42 Miloslavov
00304948
2020662182
Mgr. Martin Sitiar, tel. : 0917 368 097, martin.sitiar@miloslavov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2.
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
Zapísaná:

teí.č.:

e - mail:
bankové spojenie: 
IBAN:
SWIFT:

Fidelity Trade s.r.o.
Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
Branislav PleŠko, konateľ
50254081
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 
37463/T
Branislav Pleško 0908 466 206 technické služby 
Agnesa Gocníková 0911 112 243 - administratívne služby 
fidelitytradesro@gmail.com
UniCredit Bank
SK93 1111 0000 0011 8416 9007
UNCR SK BX

(ďalej len „poskytovateľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1, Poskytovateľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač zákazke s nízkou hodnotou podľa §
117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov ( ďalej len „ZVO“), zverejnenej v systéme Josephine
https://iosephi.ne.proebiz.com/sk/tender/12439/summary s predmetom zákazky „Odvoz a 
spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja“.

2. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb súvisiacich so zberom, prepravou, 
zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov z územia obce Miloslavov v zmysle zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
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odpadoch“), ktorých bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy a služby s tým 
spojené, v čase, v kvalite a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.

3. Objednávateľ je podľa § 81 ods. 1 zákona odpadoch zodpovedný za nakladanie 
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na jeho území.

4. Poskytovateľ je právnická osoba, ktorej predmetom podnikania je podnikanie v oblasti 
nakladania s odpadmi. Poskytovateľ v súvislosti so zberom a prepravou vybraných zložiek 
komunálnych odpadov Špecifikovaných v článku 2 ods. 1 zmluvy pred podpisom tejto zmluvy 
predložil:

a) potvrdenie o registrácii vydané Okresným úradom Trnava, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo dňa 23. 2. 
2018, číslo registrácie 2/2018/TT/l ,2,4 (predkladá sa k podpisu zmluvy).

b) zmluvu o následnom prevzatí a zhodnotení biologicky rozložiteľných odpadov ( ďalej len „BIO“) 
a vedľajších živočíšnych produktov (VŽP) uzatvorenú so spoločnosťou B P Agro-centrum spol. 
s.r.o, so sídlom Pod jašterom, P.O.BOX 6, 920 01 Hlohovec, IČO: 34096698, BPS Horný Jatov 
s.r.o., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 47250119 uzatvorená dňa 19. 10. 2020, č.: 
02/2020 a so spoločnosťou Olfra spol. s.r.o so sídlom 696 74 Javorník 101, IČO: 27736636 
uzatvorená dňa 1. 8. 2016 ( predkladá sa k podpisu zmluvy).

Článok 2
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere, preprave, 
spracovaní a zhodnocovaní nasledovných zložiek komunálneho odpadu vzniknutých a 
zozbieraných na území obce Miloslavov od fyzických osôb a zaradených podľa vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“) do skupiny 20 Komunálne 
odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich 
zložiek z triedeného zberu:

Por.č Číslo druhu 
odpadu

Názov druhu odpadu podľa Katalógu odpadov Kategória
odpadu

1. 20 01 25 použité jedlé oleje a tuky O
2. 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O

(ďalej len „odpad“).
2. Predmetom zmluvy je:

a) zber nádob z kontajnerových stojísk.
b) zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z kontajnerových stojísk, ktorý sa 

uskutoční prostredníctvom 240 1 nádob s kompostovateľnými vreckami, v ktorých sa 
nachádza biologicky rozložiteľný odpad z domácností, na výmenu za čistú a umytú 
nádobu (výmena plnej nádoby za prázdnu)

c) zber jedlých olejov a tukov z 240 1 nádob z kontajnerových stojísk, do ktorých budú 
obyvatelia vkladať použitý olej v PET fľašiach

d) zabezpečenie likvidácie a zhodnotenie odpadov uvedených v článku 2 ods. 1 zmluvy
e) prenájom zberných nádob. Prenájom zberných nádob musí byť zahrnutý v cene logistiky, 

vývozu a výsypu odpadu.
f) Zberné nádoby s objemom 240 1 vhodné na uskladnenie biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu a zberné nádoby s objemom 240 1 vhodné na uskladnenie použitého
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jedlého oleja, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy, zabezpečí 
poskytovateľ.

Článok 3

SPÔSOB, MIESTO A ČAS PLNENIA

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby podľa tejto zmluvy pravidelne v rozsahu a termínoch 
špeci fikovaných v tejto zmluve a jej príloh.

2. Miestom plnenia tejto zmluvy je územie obce Miloslavov.

3. Poskytovateľ bude vykonávať služby vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastné 
nebezpečenstvo. V prípade vykonávania časti služieb prostredníctvom subdodávateľov nesie 
zodpovednosť za ich vykonávanie v plnom rozsahu poskytovateľ.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať 2000 ks informačných nálepiek, ktoré je možné nalepiť na 
vedierko ( nádobu) s objemom 10 1, v slovenskom jazyku s informáciou, čo sa môže zbierať a čo 
nezbierať odpadu kategórie 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

Článok 4
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN PRI NAKLADANÍ S ODPADOM

1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť prepravu odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi,

b) pri nakladaní s odpadom uplatňovať hierarchiu odpadového hospodárstva,
c) zabezpečiť zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadu len u osoby, ktorá má na túto činnosť 

oprávnenie podľa osobitných predpisov,

d) predložiť na vyžiadanie zmluvy a doklady s úplnými a pravdivými informáciami 
preukazujúcimi ďalší spôsob nakladania s odpadom, a to až do jeho konečného zhodnotenia 
alebo zneškodnenia,

e) zabezpečiť na vývoz odpadu zberné nádoby s objemom 2401, vhodné na uskladnenie 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a na použité jedlé oleje, podľa špecifikácie 
a v počtoch uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy (opis predmetu zákazky) a zabezpečiť ich 
distribúciu a doručenie na adresu: Zberný dvor Miloslavov, do 14 dní od podpisu tejto zmluvy.

2. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje:

a. zaraďovať jednotlivé zložky komunálnych odpadov, s ktorými nakladá, podľa Katalógu odpadov,

b. zasielať objednávateľovi vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“, uvedené v prílohe č. 1 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovanej povinnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 
366/2015 Z.z.“) a to:

Í. mesačne vždy do pätnásteho (15) dňa nasledujúceho mesiaca pre odpady vyzbierané na území 
obce Miloslavov
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ii. do 25. januára za predchádzajúci kalendárny rok pre odpady vyzbierané na území obce 
Miloslavov (celkový súčet hmotnosti odpadu podľa katalógových čísel v tonách za predchádzajúci 
kalendárny rok)

c. zasielať objednávateľovi vyplnené tlačivo „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“, 
uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky č. 366/2015 Z. z.:
i. do 25. januára za predchádzajúci kalendárny rok pre odpady vyzbierané na území 

objednávateľa, a to za obec Miloslavov súhrnne (celkový súčet hmotnosti odpadu podľa 
katalógových čísel v tonách za predchádzajúci kalendárny rok)

ii. v tlačive v stĺpci ..Pozn.(9)'' uvádzať požadované údaje až po konečného spracovateľa 
odpadu;

d. zasielať objednávateľovi vyplnené tlačivo „Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu“, uvedené 
v prílohe č. 11 vyhlášky č. 366/2015 Z. z., za každú prevádzku a činnosť (zber a výkup) osobitne, 
a to do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok; poskytovateľ uvedie aj celkový súčet 
hmotnosti vyzbieraného alebo vykúpeného odpadu v prevádzkach podľa katalógových čísel v 
tonách za predchádzajúci kalendárny rok;

e. bezodkladne odstrániť škody preukázateľne spôsobené pri výkone plnenia z tejto zmluvy 
zamestnancami poskytovateľa, na vlastné náklady a bezodkladne ich ohlásiť objednávateľovi,

f. vytvoriť harmonogram zberov a služieb ( príloha č. 2 tejto zmluvy);
g. vykonávať odvoz odpadov v zmysle harmonogramu s náležitou odbornosťou v stanovenom 

rozsahu a v určených pravidelných intervaloch. Ak z objektívnych príčin nebude môcť 
poskytovateľ dodržať termín zberu, oznámi túto skutočnosť objednávateľovi ihneď po zistení 
tejto skutočnosti a službu vykoná v náhradnom termíne do 24 hodín;

h. v prípade reklamácie neuskutočneného vývozu uskutočniť náhradný (mimoriadny) vývoz odpadu. 
Poskytovateľ je povinný nastúpiť na náhradný (mimoriadny) vývoz do 24 hodín od nahlásenia 
takejto požiadavky objednávateľom;

i. dodržiavať platné všeobecne záväzné nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi a drobnými 
stavebnými odpadmi;

j. umožniť poverenému pracovníkovi objednávateľa kedykoľvek kontrolu činnosti spojenej so 
službami vyplývajúcimi z tejto zmluvy;

k. predkladať objednávateľovi doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom od držiteľov 
odpadu až po konečného zneškodňovateľa odpadu za každý ukončený štvrťrok v kalendárnom 
roku a to do 30 dní nasledujúceho mesiaca;

l. vykonávať zber odpadov vozidlami spĺňajúcimi platné bezpečnostné a ekologické predpisy 
a zabezpečí, aby neznečisťovali pozemné komunikácie objednávateľa;

m. zabezpečiť legislatívny servis: vedenie zákonnej evidencie o vzniku odpadov, ich uskladnení, 
zhodnotení alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov;

n. že má uzatvorenú poistnú zmluvu za škodu spôsobenú pri prevádzkovej činnosti poskytovateľa 
na poistnú sumu minimálne 20 000 EUR, ktorá musí byť účinná po celú dobu trvania tejto 
zmluvy . Poistenie podľa predchádzajúcej vety musí pokrývať zodpovednosť za akúkoľvek Škodu 
spôsobenú činnosťou poskytovateľa pri plnení povinností podľa tejto zmluvy objednávateľovi a 
tretím osobám. Fotokópia poistnej zmluvy je prílohou číslo 3 tejto zmluvy. Zánik, resp. 
neexistencia poistnej zmluvy počas trvania tejto zmluvy je dôvodom na odstúpenie od tejto 
zmluvy zo strany objednávateľa.

3. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) určiť miesta, na ktorých budú umiestnené zberné nádoby na biologicky rozložiteľný odpad;
b) určiť oprávnené osoby na zadávanie a preberanie predmetných služieb. Oprávnené osoby majú 

právomoc priebežne kontrolovať predmetné činnosti a fyzicky po ukončení služieb na tvare 
miesta preberať vykonané služby. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť resp. doplniť 
oprávnené osoby počas obdobia trvania zmluvy;
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c) poskytnúť poskytovateľovi služieb potrebnú súčinnosť podaním potrebných informácii k 
realizácii plnenia z tejto zmluvy a je povinný informovať poskytovateľa o prípadných 
zmenách dotýkajúcich sa predmetu zmluvy neodkladne.

Článok 5
CENA A FAKTURÁCIA

1. Ceny za poskytované služby sú stanovené ako výsledok verejného obstarávania identifikovaného 
v bode 1 článku U tejto zmluvy na základe cenovej ponuky poskytovateľa a v súlade so zákonom 
o cenách Č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.

2. Ceny za poskytovanie služieb súvisiacich so zberom, prepravou, zneškodňovaním a
zhodnocovaním odpadov sú určené vo výške:

Číslo
položky v.

Názov položky jednotka Predpokladané 
množstvo (za 
celé obdobie 
trvania zmluvy)

Jednotková . 
cena v EUR 
bezDPH

Jednotková 
cena v EUR s 
DPH

1. Zber a vývoz 
nádoby 2401

Jeden odvoz 3952 12,00 14,40

2. Výkup použitého 
oleja

Jeden liter 17 000 0,20 0,24

3. V cenách uvedených v bode 2 tohto článku sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady 
súvisiace s predmetom plnenia, DPH a primeraný zisk poskytovateľa, okrem iného aj náklady 
vyplývajúce z polohy a umiestnenia miesta plnenia, zo spôsobu realizácie prác, zo starostlivosti o 
bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarnych opatrení, náklady na dopravu, náklady na 
likvidáciu odpadu, náklady vyplývajúce z podnikateľského rizika pri realizácii prác za sťažených 
podmienok a miestnych prekážok ako aj ostatné náklady súvisiace s predmetom dohody tu 
neuvedené.

4. Takto dohodnuté ceny sú konečné a záväzné pre obidve strany dohody po celú dohodnutú dobu 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy, zmeny sadzby DPH, príp. zmeny meny, v takom prípade sú 
obidve strany dohody povinné do 30 dní od uvedenej zmeny uzavrieť písomný očíslovaný 
dodatok k tejto zmluve, ktorým upravia výšku cien za poskytované služby aby zodpovedala 
vyššie uvedeným zmenám.

5. Podkladom pre zaplatenie ceny je faktúra vystavená poskytovateľom a preukázateľne doručená 
objednávateľovi. Fakturované môžu byť len skutočne poskytnuté služby. Splatnosť faktúry je 30 
kalendárnych dní odo dňajej vystavenia.

6. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru za poskytovanie služieb v zmysle tejto zmluvy 
mesačne, a to vždy najneskôr do 15 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho 
mesiaca, v ktorom boli poskytnuté služby. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude 
objednávateľom písomne potvrdený „Protokol o poskytnutí služby“.

7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, že 
faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je 
objednávateľ oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením
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na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok 6 
SANKCIE

í. V prípade, že poskytovateľ nezabezpečí plnenie predmetu zmluvy včas, v lehotách dohodnutých 
v zberovom kalendári, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 eur za 
nezabezpečené služby, a to za každý deň omeškania až do splnenia záväzku.

2. V prípade, ak poskytovateľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinnosti uvedených 
v článku 4 ods. 1 a článku 4 ods. 2 tejto zmluvy, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 500 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.

3. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu na základe vystavenej faktúry vždy za 
mesiac, v ktorom k porušeniu povinností zo strany poskytovateľa došlo. Faktúra má splatnosť 
7 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Objednávateľ je oprávnený započítať si faktúru na 
zmluvnú pokutu jednostranným zápočtom s ktoroukoľvek splatnou faktúrou vystavenou 
poskytovateľom služieb za poskytnuté služby, s čím poskytovateľ vyjadruje svoj výslovný 
súhlas.

4. Poskytovateľ služieb je oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškania s 
platením ceny služieb a to vo výške 0,05 % za každý deň omeškania vypočítaný vždy z 
omeškanej platby faktúry za služby.

Článok 7
DOBA TRVANIA A UKONČENIE ZMLUVY

1. Táto zmluva sa uzatvára dobu na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Uplynutím doby trvania sa zmluva automaticky nepredlžuje.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá;
b) písomnou dohodou zmluvných strán;
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, výpovedná

lehota je 2 mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej 
zmluvnej strane;

d) zánikom poskytovateľa bez právneho nástupcu;
e) písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy, pričom odstúpenie od

zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej strane.

3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:

a) konanie poskytovateľa súvisiace s predmetom tejto zmluvy, ktoré by viedlo k začatiu 
správneho konania voči poskytovateľovi o uložení pokuty za správny delikt podľa § 117 
zákona o odpadoch,

b) každé konanie poskytovateľa, ktoré je nad rámec alebo v rozpore s oprávnením 
dohodnutým v článku 3 tejto zmluvy,

c) porušenie povinnosti poskytovateľa podľa článku 4 ods. 1 a 2.
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4. Podstatné porušenie zmluvy zakladá právo objednávateľa na okamžité odstúpenie od zmluvy. 
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy 
a ani nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

5. Odstúpenie od tejto zmluvy je jednostranný právny úkon, ktorý je zmluvná strana, ktorá 
odstupuje od tejto zmluvy povinná písomne doručiť druhej zmluvnej strane, a to na poslednú 
známu adresu; zmluvné strany sa dohodli, že marenie prevzatia zásielky alebo neprevzatie 
zásielky v poštových odberných lehotách, nemá vplyv na platnosť a účinnosť odstúpenia od 
tejto zmluvy.

6. V prípade zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné bez 
zbytočného odkladu vysporiadať vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce im z tejto zmluvy

7. Objednávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného 
predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

8. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom 
obstarávaní.

Článok 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a 
Občianskeho zákonníka a §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov.

2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné výlučne v písomnej forme odsúhlasenej 
obidvomi stranami dohody, vo forme dodatku k zmluve.

3. Na zmeny tejto zmluvy sa primerane aplikujú ust. § 18 zákony č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 1 predpisov, zákona 
o odpadoch a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že spory vzniknuté z realizácie tejto zmluvy sa pokúsia riešiť 
predovšetkým formou zmieru. V prípade neúspechu tieto spory budú riešiť cestou príslušných 
súdov Slovenskej republiky.

6. Ustanovenia zmluvy, ktoré sa stanú neplatnými v dôsledku zmien príslušných právnych 
predpisov, nezakladajú neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť 
maximálne úsilie upraviť tieto ustanovenia tak, aby nová úprava bola čo najbližšie úprave 
pôvodnej a umožnila dosiahnuť účel tejto zmluvy.

7. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom objednávateľ 
dostane dve (2) vyhotovenia a poskytovateľ dve (2) vyhotovenia.
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8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne 
výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Príloha:

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky (totožný s Opisom predmetu zákazky -príloha č. 1 výzvy)

Príloha č.2 Harmonogram zberu ( predkladá sa k podpisu zmluvy)

Príloha č. 3 poistná zmluva ( predkladá sa k podpisu zmluvy)

Príloha č. 4 potvrdenie o registrácii poskytovateľa ( predkladá sa k podpisu zmluvy)

Príloha č. 5 zmluva o následnom prevzatí a zhodnotení biologicky rozložiteľných odpadov 
( predkladá sa k podpisu zmluvy)

V Miloslavove dňa: 2 Ô, Ä Ml V Miloslavove dňa: 2 Q 2021



Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

1.1 Predmetom zákazky zber, preprava, spracovanie a zhodnocovanie nasledovných zložiek odpadu 
vzniknutých a zozbieraných na území obce Miloslavov. Zber nádob sa uskutoční z kontajnerových 
stojísk.

1.2 Zoznam druhov odpadov a predpokladané množstvo odpadu:
p.č. Názov a katalógové číslo podľa 

katalógu odpadov - Vyhláška 
Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky z 13. novembra 
2015, č. 365/2015 Z. z. ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v platnom 
znení

Predpokladané 
množstvo za 1 rok

1. 20 01 08 biologicky rozložiteľný 
kuchynský a reštauračný odpad

900 t

2. 20 01 25 použité jedlé oleje a tuky 15 t

1.3 Poskytovateľ je povinný odoberať od verejného obstarávateľa v súlade s ustanoveniami zmluvy 
všetok odpad, ktorý je predmetom tejto zákazky.

1.4 Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z kontajnerových stojísk sa uskutoční 
prostredníctvom 240 1 nádob s kompostovateľnými vreckami, v ktorých sa nachádza biologicky 
rozložiteľný odpad z domácností, na výmenu za čistú a umytú nádobu (výmena plnej nádoby za 
prázdnu)

1.5 Zber jedlých olejov a tukov sa uskutoční v 240 1 nádobách, do ktorého budú obyvatelia vylievať 
použitý olej v PET fľašiach.

1.6 Predmetom zákazky je zabezpečenie likvidácie a zhodnotenie odpadov a prenájom zberných 
nádob. Prenájom zberných nádob musí byť zahrnutý v cene Iogistiky, vývozu a výsypu odpadu.

1.7 Zberné nádoby s objemom 240 1 vhodné na uskladnenie biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu a zberné nádoby s objemom 240 1 vhodné na uskladnenie použitého jedlého oleja, 
zabezpečí poskytovateľ.

1.7.1 Špecifikácia nádob na BRKO :
> objem min. 240 L
> materiál nádob odolný voči UV žiareniu a mechanickému opotrebeniu
> minimálna nosnosť 96 kg
> farba: hnedá
> vyrobený z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE)

1.7.2 Špecifikácia nádob na použitý olej a tuky:
> objem min. 240 L
> materiál nádob odolný voči UV žiareniu a mechanickému opotrebeniu a poveternostným 

vplyvom
> vyrobený z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE)
> nádoba vhodná na zber použitého oleja v PET fľašiach bez možnosti priameho vylievania 

oleja



Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

1.8 Frekvencia zberu odpadu:

jÔdpäďó’v

yÍ>ruhnádójbp;...

- -■■-.iZi-.-'s*!:.. á?;

•s PočetnádÓbW ýídbdobie.;.■ iľí/Sr .“.ž. ý :.ýypťážätié"mä

20 01 08 
biologicky 

rozložiteľný 
kuchynský a 
reštauračný

odpad

2401
kontajnerové

stojiská)

38

celý rok 2 x za týždeň

20 01 25 
použité jedlé 
oleje a tuky

2401 kontajnerové
stojiská

3 celý rok Ix za 14 dní

1.9 Odpad, ktorý poskytovateľ prevezme od verejného obstarávateľa sa stáva vlastníctvom 
poskytovateľa.

1.10 Poskytovateľ je povinný po odobratí odpadu vykonať jeho odvoz, likvidáciu, zneškodnenie a 
zhodnotenie v súlade s platnými právnymi predpismi.

1.11 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť legislatívny servis: vedenie zákonnej evidencie o vzniku 
odpadov, ich uskladnení, zhodnotení alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov.

1.12 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať 2000 ks informačných nálepiek, ktoré je možné nalepiť na 
vedierko ( nádobu) s objemom 10 1, v slovenskom jazyku s informáciou, čo sa môže zbierať a čo 
nezbierať odpadu kategórie 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.



Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08, Trnava, IČO: 50254081

Harmonogram zberu obec Miloslavov

Týždenne so začiatkom zberu 
od 03. 09. 2021
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