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ZMLUVA č.: 21052501 

O ODBERE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO 

A REŠTAURAČNÉHO ODPADU 

 
 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

 

 
Zhotoviteľ:   BWM,s.r.o. 

Adresa:   Pod Párovcami 4757/25, 921 01, Piešťany 

Zastúpený:   Mgr. Peter Bažík, konateľ 

Bankové spojenie:   IBAN SK70 1100 0000 0029 4710 0871 

IČO:    53 681 444 

DIČ:    2121458437 

IČ DPH:   SK2121458537 

Telefón:   Mgr. Peter Bažík 0910 421 141 – technické, administratívne služby 

E-mail:   info@bwm.sk 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 48790/T 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

 

a 

 

 

Objednávateľ:  Obec Nitrianska Blatnica 
Adresa:   956 05 Nitrianska Blatnica č. 6 
Zastúpený:   Mgr. Michal Toman 

Bankové spojenie:   IBAN SK72 0200 0000 0000 0332 1192 

IČO:    00310824  

DIČ:    2021315494 

Telefón:   038/5399113-114 

E-mail 1:   podatelna@nitrianskablatnica.sk 

 

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

  

 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 
a) Predmetom zmluvy je odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu  kat. 

číslo 20 01 08 – vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 v súlade s touto zmluvou, platnou 

legislatívou a oprávneniami zhotoviteľa . 

b) Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (ďalej len „BRKO“) kat. č. 20 01 08 – 

vedľajší živočíšny produkt (ďalej len VŽP) kategórie 3 patria: 

- Nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného 

a živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, syry, vaječné 

škrupiny, starý chlieb a pod. 

c) Odber BRKO – VŽP sa zaznamenáva v elektronickej podobe na tzv. Evidenčný list odpadov. 
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Článok III. 

Povinnosti zmluvných strán 

 
a) Zhotoviteľ sa zaväzuje odoberať od objednávateľa BRKO – VŽP a zabezpečiť ich zhodnotenie alebo 

zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy. 

b) Zhotoviteľ zaznamená do elektronickej evidencie odpadov množstvo odobratého BRKO 

v kilogramoch a tento doklad - tzv. Evidenčný list odpadov, v ktorom je uvedený koncový 

spracovateľ/zhodnotiteľ, pošle vždy do 7 dňa nasledujúceho mesiaca v elektronickej podobe e-

mailom objednávateľovi. Ak objednávateľ do 7 dní odobraté množstvo nerozporuje, považuje sa 

za správne. 

c) Zhotoviteľ odoberie BRKO –VŽP , a to z miesta odberu objednávateľa  podľa vopred dohodnutého  

harmonogramu. 

d) Zhotoviteľ zapožičia na zber BRKO – VŽP riadne označené zberné nádoby, ďalej len nádoby a odber 

zabezpečuje formou výmeny plných za prázdne, a čistenie zberných nádob zabezpečí zhotoviteľ. V 

prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia nádoby na zber BRKO je objednávateľ povinný ich nahradiť. 

e) Nádoby na BRKO – VŽP musia mať označenie „ Materiál kategórie 3 – neurčené na ľudskú spotrebu“. 

f) Zhotoviteľ po prvý krát dodá objednávateľovi nádoby najneskôr do 14 dní od podpisu zmluvy alebo po 

dohode zmluvných strán. 

g) V prípade, že objednávateľ nebude môcť dodržať stanovený harmonogram, prípadne bude požadovať 

mimoriadny odvoz  BRKO – VŽP, informuje o tom zhotoviteľa min. 3 pracovné dni vopred a súčasne sa 

s ním dohodne na zmenách. 

h) Objednávateľ je povinný pripraviť BRKO – VŽP na odber podľa stanoveného harmonogramu. 

i) Objednávateľ zbiera BRKO – VŽP bez obalov alebo ich častí  (plasty, kovy, papier, sklo), a to do nádob 

na to určených, ktoré mu sprostredkuje zhotoviteľ .  

 

 

 

Článok IV. 

Miesto, frekvencia a zahájenie plnenia predmetu zmluvy 

 
a) Miestom plnenia je: 

  

1) 2 ks Zberný dvor, 

2) 2ks Hasičská nádrž 

3) 2 ks Areál Nájomných bytových domov 

 

b) Frekvencia zvozu odpadu ukladaných do zberných nádob bude:  

1) 50 x 120 l sud / 1x do týždňa 

 

c) Zahájenie zvozu predmetu zmluvy  01.07.2021 

 
Článok V. 

Cena za zber predmetu zmluvy 

 

a) Mesačná odmena za plnenie predmetu zmluvy zhotoviteľom je vo výške 192 € bez DPH (230,40 € 

s DPH) pri štyroch vývozoch týždenne alebo 240 € bez DPH (288 € s DPH) pri piatich vývozoch,  a 

hradí ju objednávateľ zhotoviteľovi spätne za aktuálny mesiac. 

b) Cena za predmet plnenia je stanovená podľa frekvencie odberu BRKO – VŽP , a počtu nádob ako je 

uvedené v Čl. IV bod b),a počtu odberných miest ako je uvedené v Čl. IV. bod a). 

c) Cena za predmet plnenia zahŕňa odber BRKO – VŽP, ich prepravu,  následné zhodnotenie/zneškodnenie, 

čistenie nádob a elektronickú evidenciu. 

d) Cena za predmet plnenia sa môže  meniť podľa zmeny cien u konečného spracovateľa BRKO – VŽP, 

podľa rastu nákladov a vzhľadom na rast inflácie, oficiálne vyhlásenej Štatistickým úradom SR. Zmena 

ceny musí byť písomne vopred dohodnutá. 



3 
 

e) Ak mimoriadny odber BRKO VŽP od objednávateľa pripadne na iný odberný deň zhotoviteľa, alebo si 

objednávateľ vyžiada od zhotoviteľa mimoriadny vývoz, zaplatí 8,00 € bez DPH (9,60 € s DPH) za zber 

jednej nádoby. 

 

 

Článok VI. 

Platobné podmienky 

 

 
a) Objednávateľ sa zaväzuje na základe faktúr vystavených zhotoviteľom a doručených objednávateľovi, 

zaplatiť zhotoviteľovi cenu za poskytnuté služby v lehote 14 dní odo dňa vystavenia a zaslania faktúry. 

b) Podkladom k vystaveniu faktúry zo strany zhotoviteľa je dohodnutý mesačný poplatok, ako je 

uvedené  v Článku V. bod a) tejto zmluvy. Faktúra bude vystavená do 15 dňa nasledujúceho 

mesiaca. 

c) V prípade prekročenia frekvencie  zberu alebo množstva nádob na zber BRKO, bude účtované za 

tento mimoriadny zber 8,00 € bez DPH (9,60 € s DPH) za jednu nádobu, čo uhradí objednávateľ 

zhotoviteľovi v nasledujúcom mesiaci.  

d) V prípade omeškania objednávateľa s platením za službu uvedenej v bode a) tohto článku zmluvy, má 

zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania 

z dlžnej sumy. 

e) Omeškanie objednávateľa s plnením peňažného záväzku môže byť dôvodom k neplneniu predmetu 

zmluvy a k okamžitému zrušeniu zmluvy. 

f) V prípade, že zmluva bola uzatvorená v priebehu mesiaca objednávateľ uhrádza za aktuálny mesiac 

pomernú týždňovú časť z mesačného poplatku dohodnutého v tejto zmluve. 

g) Doúčtovanie prekročenia objemu alebo frekvencie predmetu zmluvy zhotoviteľ vykoná do 15. dní po 

ukončení aktuálneho mesiaca v ktorom k prekročeniu došlo. 

h)  Objednávateľ toto doúčtovanie uhradí najneskôr do 14 dní od jeho doručenia. 

i) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. 

 
 

Článok VII. 

Ostatné a záverečné ustanovenia 

 

a) Zhotoviteľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činnosti popísanej v tejto zmluve. 

Súhlas vydaný OÚŽP v Piešťanoch, číslo reg.: 04/2021/PN/1,2,4 a súhlas vydaný Štátnou veterinárnou 

a potravinovou správou SR, číslo reg.: TRAN198PN-SK. 

b) Akékoľvek zmeny alebo iné doplnenia zmluvy budú riešené formou dodatku. 

c) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

d) Zmluvu možno ukončiť 1) Dohodou oboch strán      

   2) Výpoveďou zo strany účastníkov v jedno mesačnej výpovednej lehote, ktorá 

začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení 

e) Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží 2 exempláre.   

f) Zmluvné strany prehlasujú, že sa dôkladne oboznámili so zmluvou a uzatvárajú ju bez nátlaku a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju oprávnení zástupcovia vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Piešťanoch, dňa: 09.06.2021    V Nitrianskej Blatnici, dňa: 15.6.2021 

Zhotoviteľ:      Objednávateľ: 
 

 

 
 

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

Mgr. Peter Bažík                                                                    Mgr. Michal Toman 

   BWM, s.r.o.      Starosta obce Nitrianska Blatnica  

  


