
Zmluva o odbere a nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi

uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších právnych predpisov

(ďalej len ako „zmluva")

Zmluvné strany

Odberateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zápis v OR:
Tel. č.:
e-mail:

Dodávateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Zastúpený:

Bankové spojenie :
číslo účtu:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Zápis v OR:
Tel.č.:
E-mail:
Kontaktná osoba:

MEPOS SNV s. r. o.
Štefánikovo námestie 1,052 01 Spišská Nová Ves
52 473 732
2121034245
SK2121034245
Tomášom Hamráčkom, konateľom spoločnosti
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava
SK39 0900 0000 0051 5944 6373
Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46578N
0918 466 709
erik.forberger@mepos.sk

(ďalej len „odberatel"')

Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
31659641
2020502957
SK2020502957
Ing. Vladimírom Čechom, konateľom spoločnosti
Ing. Máriou Jasečkovou, prokuristom spoločnosti
Tatra banka, a.s., 811 06 Bratislava 1
2627845102/1100
SK57 1100 0000 0026 27 84 5102
TATRSKBX
Okresný súd Košice I, Oddiel.: Sro, vložka č. 2044N 
053/41 66 216, 0903 987 060, 053/41 66 2018, 0911 400 598
stefan.slenker@brantner.sk, peter.hudak@brantner.sk
Ing. Štefan Šlenker, Mgr. Peter Hudák

(ďalej len „dodávate!"')

Čl.1
Všeobecné ustanovenia

1. Táto zmluva upravuje vzťah medzi odberateľom a dodávateľom vo veci vykonávania
odberu a nakladania s vytriedenými biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
za účelom ich zhodnotenia.

2. Odberateľ prehlasuje, že má povolenie vydané podľa § 97 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorým sa povoľuje prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, v ktorom
bude odberateľ zhodnocovať biologicky rozložiteľné komunálne odpady.



3. Odberateľ garantuje vykonávanie činnosti na základe platných právnych predpisov SR
v oblasti nakladania s odpadmi - zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 371/2015 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhláška č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, vyhláška č. 366/2015 Z. z. o
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a ďalšie súvisiace právne predpisy.

ČI. 2
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať a záväzok odberateľa odoberať od
dodávateľa dodané množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
špecifikovaného v čl. 3 tejto zmluvy za účelom jeho zhodnotenia v zariadení
prevádzkovanom odberateľom.

2. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi biologicky rozložiteľný komunálny
odpad v kvalite požadovanej odberateľom.

3. Odpad je zatriedený v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

ČI. 3
Vymedzenie druhu odpadu a kvalitatívne požiadavky na odpad

1. Vymedzenie druhu odpadu:

Katalógové Názov odpadu Kategóriav

odpaduCíslo odpadu
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad o

Špecifikácia:
- vyseparované biologicky rozložiteľné

odpady vznikajúce pri údržbe a správe
zelene, bez prímesí odpadov živočíšneho
pôvodu

- odpady tvorené pokosenou trávou, slamou,
senom, lístím, ovocnými plodmi, zvyškami
zeleniny a konármi alebo drevnou hmotou
z orezov, výrezov stromov a krov bez
koreňov. DÍžka konárov nepresiahne 2
metre

2. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odpady samostatne vytriedené (nesmie dôjsť k ich
zmiešaniu) bez akýchkoľvek vedľajších prímesí to znamená, že odpad nebude
obsahovať kamene, zeminu, kusy stavebného odpadu, kovy, plasty, hnoj, exkrementy,
použité plienky a iné prímesi.

ČI. 4
Dodacie podmienky

1. Dodávateľ oznami odberateľovi potrebu odobratia biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu a dohodne s ním termín jeho dodania prostredníctvom
dodávateľom poverenej kontaktnej osoby uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to



telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na tel. číslo alebo e-mailovú
adresu odberateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

2. Odberateľ bude v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov viesť
a uchovávať úplnú, pravdivú a dostatočnú evidenciu o jednotlivých druhoch
a množstvách odobratých odpadov a o nakladaní s nimi. Evidencia bude obsahovať
druh odpadu, množstvo odpadu, číslo podľa Katalógu odpadov, spôsob zhodnotenia
odpadu, miesto zhodnotenia odpadu.

3. Odberateľ vystaví dodávateľovi biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, na
základe jeho požiadavky, doklad o skutočne odobratom množstve biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu a o následnom nakladaní s ním.

Čl. 5
Miesto a termín odobratia odpadu

1. Odberateľ bude od dodávateľa odoberať biologicky rozložiteľný komunálny odpad v
areáli Regionálneho centra zhodnocovania BRO, Kúdelník 2, Spišská Nová Ves, a to
v pracovných dňoch v čase prevádzkových hodín od 7:00 hod do 15:00 hod.

2. Dodávateľ bude zbierať, prepravovať a dodávať odberateľovi biologicky rozložiteľný
komunálny odpad na vlastné náklady.

3. Po odbere odpadu vystaví odberateľ dodávateľovi vážny lístok odobratého biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý obsahuje druh odpadu, množstvo odpadu a
kód nakladania s odpadom.

4. Odberateľ má pred odobratím biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu právo
vykonať kontrolu jeho množstva, druhu a kvality.

5. Odberateľ má právo odmietnuť odobrať biologicky rozložiteľný komunálny odpad
v prípade, ak druh a kvalita odpadu nezodpovedajú špecifikácii uvedenej v čl. 3 tejto
zmluvy.

Čl. 6
Cena a platobné podmienky

1. Cena za odobratie a následné zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, a to vo výške 19,90 EUR bez DPH za 1 tonu
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

2. K zmene ceny môže dôjsť v prípade, ak počas trvania tejto zmluvy dôjde k zmene
právnych predpisov platných a účinných v čase podpísania tejto zmluvy, ak tieto
právne predpisy majú oprávnený vplyv na výšku ceny. K zmene ceny môže dôjsť aj v
prípade zmeny nákladov na strane odberateľa súvisiacich s prevádzkovaním
Regionálneho centra zhodnocovania BRO, alebo v prípade zmeny nákladov na strane
odberateľa súvisiacich s odobratím a/alebo zhodnotením biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu. Zmenu ceny je možné vykonať len na základe písomného
dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť odsúhlasený a podpísaný oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Návrh na zmenu ceny je zmluvná strana, ktorá zmenu ceny navrhuje, povinná písomne
oznámiť druhej zmluvnej strane minimálne jeden mesiac pred zamýšľanou zmenou
ceny. V prípade, že zmluvná strana, ktorej sa zmena ceny navrhuje nebude s výškou
navrhovanej ceny súhlasiť, a teda nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode



o cene, má zmluvná strana, ktorej sa zmena ceny navrhuje, právo od zmluvy odstúpiť,
a to bez akýchkoľvek nárokov druhej zmluvnej strany z titulu odstúpenia od zmluvy.

4. K cene uvedenej v ods. 1 tohto článku bude fakturovaná zákonom stanovená sadzba
DPH platná v čase vystavenia faktúry.

5. Podkladom pre úhradu ceny za odobratie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu bude faktúra vystavená odberateľom do 15. dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa faktúra vystavuje. Súčasťou faktúry budú
množstvá biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - vážne lístky resp. zoznam
vážnych lístkov biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

6. Dodávateľ má právo vrátiť faktúru odberateľovi, ak táto neobsahuje náležitosti
daňového dokladu, je neúplná alebo je v rozpore s touto zmluvou. Dodávateľ je v
takomto prípade povinný takúto faktúru zaslať do 3 pracovných dní späť odberateľovi,
ktorý faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú. U takto
opravenej alebo novej faktúry plynie nová lehota jej splatnosti. Úhradu faktúry v
prípade jej správnosti vykoná dodávateľ bezhotovostne na účet odberateľa uvedený v
záhlaví tejto zmluvy v lehote do 1 O dní odo dňa vystavenia faktúry.

7. Dňom úhrady platby od dodávateľa sa rozumie deň pripísania príslušnej finančnej
čiastky na bankový účet odberateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

8. Zmluvné strany sa na základe ustanovenia§ 364 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov dohodli, že úhradu platby za odobratie
a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v zmysle tejto zmluvy
je možné uskutočniť zápočtom vzájomných pohľadávok.

Čl. 7
Prevzatie zodpovednosti

1. Zodpovednosť za ďalšiu manipuláciu s odpadom po jeho dodaní dodávateľom podľa
tejto zmluvy prechádza na odberateľa v okamihu prevzatia odpadu.

Čl. 8
Doručovanie písomnosti

1. Zmluvné strany si budú písomnosti doručovať doporučenými listovými zásielkami, a
to na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade zmeny doručovacej adresy sú
zmluvné strany povinné sa o tom bezodkladne písomne informovať, inak sa za
doručovacie adresy stále budú považovať adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Ak
nie je možné doručiť zmluvnej strane písomnosť na adresu uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy, a iná adresa nie je druhej zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje
dňom vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa zmluvná strana,
ktorej mala byť písomnosť doručená o tom nedozvie. Písomnosti sa takto považujú za
doručené aj v prípade, ak sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľná s
poznámkou adresát „neznámy" alebo „nezastihnutý" za predpokladu, že adresa
adresáta bola uvedená správne.

Čl. 9
Trvanie a ukončenie zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.05.2021 do 31.12.2021.
2. Zmluva zaniká:

a) písomnou dohodou zmluvných strán



b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, aj bez udania dôvodu.
Výpovedná doba je 3-mesačná a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane.

c) písomným odstúpením od zmluvy zo strany dodávateľa, v prípade podstatného
porušenia zmluvy odberateľom, za ktoré sa považuje skončenie platnosti
povolenie vydaného podľa § 97 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa povoľuje
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, v ktorom bude odberateľ
zhodnocovať biologicky rozložiteľné komunálne odpady.

d) písomným odstúpením od zmluvy zo strany odberateľa, v prípade podstatného
porušenia zmluvy dodávateľom, za ktoré sa považuje omeškanie dodávateľa s
plnením finančných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy trvajúce dlhší čas ako
15 dní od ich splatnosti.

e) písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, v prípade
nepodstatného porušenia zmluvy (za nepodstatné porušenie tejto zmluvy sa
považuje každé porušenie zmluvy, okrem porušení zmluvy definovaných v tejto
zmluve ako podstatné porušenie), a ak nedôjde k náprave ani napriek písomnému
upozorneniu a poskytnutiu primeranej dodatočnej lehoty v trvaní najmenej 3
kalendárne dni odo dňa doručenia upozornenia, ktorá bola zmluvnej strane na
splnenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnutá. V písomnom upozornení musí byt'
podrobne špecifikované porušenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na
právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neodstránenia porušenia ani v
dodatočnej lehote. V prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote má
zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy doručením písomného oznámenia
o odstúpení od zmluvy.

f) písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán v zmysle čl.
6 ods. 3 tejto zmluvy, teda v prípade, že zmluvná strana, ktorej sa zmena ceny
navrhuje nebude s výškou navrhovanej ceny súhlasiť, a teda nedôjde medzi
zmluvnými stranami k dohode o cene. Právo od zmluvy odstúpiť má zmluvná
strana, ktorej sa zmena ceny navrhuje.

3. V prípade, že ktorákoľvek zmluvná strana odstúpi od tejto zmluvy podľa ods. 2 písm.
c), d), e) alebo f) tohto článku zmluvy, musí písomné oznámenie o odstúpení od
zmluvy doručiť druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia
písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Čl.10
Záverečné ustanovenia

1. Táto 'zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva je uzatvorená v súlade s § 5a zák. 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 a podľa§ 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov, nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle odberateľa.

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopÍňať len formou postupne očíslovaných písomných
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú
tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.



4. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

5. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
originálu. Po jej podpísaní odberateľ obdrží dve vyhotovenia a dodávateľ jedno
vyhotovenie.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, sú
spôsobilé a oprávnené takúto zmluvu uzatvoriť. Zmluvu si prečítali, jej obsahu
rozumejú, súhlasia s ním, na znak čoho ju slobodne a vážne vlastnoručne podpisujú.

7. Odberateľ je povinný pri podpise tejto zmluvy predložiť dodávateľovi povolenie
vydané podľa § 97 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa povoľuje prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov, v ktorom bude odberateľ zhodnocovať
biologicky rozložiteľné komunálne odpady. Predmetné povolenie sa stáva
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej Príloha č. 1.

V Spišskej Novej Vsi dňa 30.04.2021

To áš Hamráček
konateľ spoločnosti

V Spišskej Novej Vsi dňa 30.04.2021

Brantner 1
Sadová 13, 052 O:

IČ0:31
IČ DPH: SK2uLU!>02957 ® -··················································

Ing. Vladimír Čech
konateľ spoločnosti


