
 

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského                                     

 a reštauračného odpadu 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Odberateľ:  biobio s. r. o. 

(Držiteľ odpadu:) Pekárska 160/14 

   917 01 Trnava  

   IČO: 53 493 711 

   IČ DPH: SK2121381724 

   e-mail: info@biowaste.sk 

   tel.: 0948 755 477, 0917 973 567 

 

Dodávateľ:  obchodné meno: Základná škola s materskou školou 

(Pôvodca odpadu) názov prevádzky: Školská jedáleň 

   adresa prevádzky: Školská 292/7,  972 01 Bojnice 

   IČO:   312 016 28 

   e-mail:   sjbojnice@azet.sk; skolabojnice@azet.sk 

   tel.:   046 540 31 60 - p. Vavrová - vedúca ŠJ 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

Odberateľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve, bude od dodávateľa 

odoberať biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad na základe predložených 

oprávnení. 

 

Článok III. 

Spôsob plnenia 

 

• Odberateľ zabezpečuje odvoz  odpadu s katalógovým číslom 20 01 08 – Biologický 

rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad na základe dohodnutých podmienok v tejto 

zmluve.  

• Odberateľ zapožičia dodávateľovi adekvátne zberné nádoby v požadovanom množstve, ak 

je to potrebné. Nádoby sú majetkom odberateľa, dodávateľ za ne zodpovedá a je povinný 

v týchto nádobách skladovať len biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 

a udržiavať ich v čistom stave.  

• Pri prevzatí odpadu bude vystavený Zberný list pre vedľajšie živočíšne produkty – materiál 

kategórie 3, kde je uvedený dátum, množstvo odobraného odpadu 

• Dodávateľ sa ďalej zaväzuje neskladovať a neprimiešavať do kuchynského a reštauračného 

odpadu iný odpad ako je dohodnuté v tejto zmluve.  

• Odberateľ zabezpečuje čistenie sudov  a súvisiacu evidenciu. 

 

Článok IV. 

Ostatné a záverečné ustanovenia 

 

• Povinnosti v zmysle zákona o odpadoch 79/2015 si pôvodca odpadu plní na svoje meno. 

• Odberateľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činnosti popísanej v tejto 

zmluve. 

• Akékoľvek zmeny alebo iné doplnenia zmluvy budú riešené formou dodatku. 

• Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023. Jej platnosť sa 

automaticky predlžuje na obdobie ďalšieho kalendárneho roka, ak pred ukončením doby jej 



 

platnosti jedna zo zmluvných strán nepodá návrh na uzatvorenie novej zmluvy alebo jej 

ukončenie.  

• Zmluva je vypovedateľná jedine písomne doporučene na adresu sídla firmy alebo 

prostredníctvom e-mailu info@biowaste.sk 

• Zmluvné strany prehlasujú, že sa dôkladne oboznámili so zmluvou a uzatvárajú ju bez 

nátlaku. 

• Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po 1 exemplári.   

 

V ........., dňa ............ 

 

 

 

 

 

 

____________________     ____________________ 

Adrian Škultéty, konateľ     Mgr. Jozef Krčík, riaditeľ 

     Meno priezvisko            Meno priezvisko   

       Odberateľ                                                         Dodávateľ 
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Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere biologický rozložiteľného kuchynského 

a reštauračného odpadu 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

Odberateľ:  biobio s. r. o. 

(Držiteľ odpadu:) Pekárska 160/14 

   917 01 Trnava  

   IČO: 53 493 711 

   IČ DPH: SK2121381724 

   e-mail: info@biowaste.sk 

   tel.: 0948 755 477, 0917 973 567 

 

 

Dodávateľ:  obchodné meno: Základná škola s materskou školou 

(Pôvodca odpadu) názov prevádzky: Školská jedáleň 

   adresa prevádzky: Školská 292/7,  972 01 Bojnice 

   IČO:   312 016 28 

   e-mail:    sjbojnice@azet.sk; skolabojnice@azet.sk 

   tel.:   046 540 31 60 - p. Vavrová - vedúca ŠJ 

 

                   

Článok II. 

Frekvencia zberu a cena za zber 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1  v tomto znení: 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu ďalej 

len BRKaRO Odberateľom od Dodávateľa. 

2. Cena za odvoz a likvidáciu 1 kg BRKaRO je 7 eurocentov bez DPH. Fakturácia za odvoz a likvidáciu 

prebehne vždy začiatkom nasledujúceho kalendárneho roka.  

3. Administratívny poplatok je 13,- Eur bez DPH mesačne. Spoločnosť je platcom DPH. 

4. Dodávateľ je zodpovedný za zbernú nádobu v prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia zaplatí za 

každý odcudzený, stratený alebo poškodený sud 20,- Eur bez DPH 

5. Dodávateľ je povinný v prípade odvozu nahlásiť odpad elektronicky alebo telefonicky. 

6. V počte nádob a frekvencii zberu sme flexibilní podľa požiadaviek dodvateľa. 

 

 

Článok III. 

Ostatné a záverečné ustanovenia 

 

 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného 

vzťahu obdrží jeden originál tohto dodatku. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s obsahom Dodatku č. 1, uzatvárajú ho bez nátlaku 

a svojím podpisom súhlasia s jeho obsahom ako aj zo zasielaním elektronických faktúr a zberných listov  na 

emailovú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. 

 

Dodávateľ sa zaväzuje informovať na e-mail info@biowaste.sk prípadnú zmenu e-mailu na zasielanie 

zberných listov a faktúr ako aj zmenu telefónneho kontaktu a údajov vyplývajúcich zo zmluvy (IČO, názov 



 

prevádzky, adresa prevádzky, frekvencia vývozu odpadu, množstvo sudov ) minimálne mesiac pred 

plánovanou zmenou.  

 

Nádoby na zber odpadu je pôvodca odpadu povinný umožniť vymieňať bez nutnosti vstupu do budovy 

pôvodcu odpadu.  

 

V prípade, že Dodávateľ bude v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči Odberateľovi (napr. 

neuhradí faktúru najneskôr v deň splatnosti), je Odberateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie 

zmluvného úroku z omeškania vo výške 0,02 % denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

 

V ......., dňa ............. 

 

 

 

 

 

 

____________________     ____________________ 

Adrian Škultéty, konateľ     Mgr. Jozef Krčík, riaditeľ 

     Meno priezvisko            Meno priezvisko   

       Odberateľ                                                         Dodávateľ   


