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      číslo zmluvy: 6/POH-c/2021 
            

Zmluva o zbere, vývoze a zhodnotení biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu   

uzavretá podľa § 269 ods. 2, 409 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 
1.1 Objednávateľ: 

Obchodný názov: Obec Gerlachov   
Sídlo: Hlavná 110/7, 059 42 Gerlachov  

IČO: 00326151  
DIČ: 2021212666  

Zastúpený: Mgr. Ján Hroboň, starosta obce  
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.  

IBAN: SK15 5600 0000 0085 0023 0001  
Osoba zodpovedná za veci technické: 

E-mail: 
Mgr. Ján Hroboň 
ocu@obecgerlachov.sk 

 

Telefón: 052/7756203  
 
1.2 Poskytovateľ: 

Obchodný názov: Brantner Poprad, s.r.o.  
Sídlo: Nová 76, 058 01 Poprad  

Obchodný register: OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10137/P  
IČO:  36 444 618  
DIČ:  2020016988  

IČ pre DPH:  SK2020016988  
Zastúpený:  Ing. Tibor Papp, konateľ spoločnosti  

Ing. Martin Suchý, prokurista spoločnosti  
 

Telefón: 052 / 7767 251  
E-mail:  poprad@brantner.sk    

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
BIC - SWIFT kód: TATRSKBX 
IBAN: SK2711000000002620844764 

 

Osoby zodpovedné za veci technické:  Juraj Hvizdoš, dispečer - 0902 620 620  
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Čl. II 
Prehlásenie 

2.1 Objednávateľ je pôvodcom a držiteľom odpadov v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch v platnom znení (ďalej len „Zákon o odpadoch“). 

 
2.2  Poskytovateľ, Brantner Poprad, s. r. o., je spoločnosť, ktorá sa zaoberá nakladaním 

 s odpadmi, zberom, prepravou, zhromažďovaním a triedením odpadov  za účelom ich 
 ďalšieho zhodnotenia, prípadne zneškodnenia. Poskytovateľ deklaruje, že bude 
 vykonávať svoje práva a povinnosti spôsobom a za podmienok vyplývajúcich mu z 
 ustanovení tejto zmluvy a v súlade s platnými normami a predpismi Slovenskej 
 republiky.  

 
2.3  Objednávateľ má záujem zabezpečiť plnenie povinností v zmysle Zákona o odpadoch, 

 ako aj v zmysle platných právnych predpisov týkajúcich sa odpadového hospodárstva 
 obce.  

 
2.4  Vzhľadom na vyššie uvedené uzatvárajú zmluvné strany túto  Zmluvu za podmienok 

 ďalej v nej uvedených.  
 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

 
   3.1   Predmetom zmluvy je zber, vývoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného 

kuchynského    odpadu z 120 l hnedých nádob vyprodukovaného z domácností na území 
obce  Gerlachov. 

    
   3.2  Frekvencia vývozu 1 – krát do týždňa.  
 
3.3   Katalógové číslo odpadu v zmysle vyhlášky MŽP 365/2016 Z. z.  

 
20 01 08 – Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 

 
 

Čl. IV 
Podmienky vykonávania zberu   

 
4.1   Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa zber, vývoz a ďalšie nakladanie  

  s odpadmi za účelom ich ďalšieho zhodnotenia, prípadne zneškodnenia riadne, včas   
  a v plnom súlade s platnými zákonmi a normami, právnymi a technologickými          
  predpismi Slovenskej  republiky   a to v najvyššej možnej kvalite.  

 
4.2   Odber odpadu uvedeného v čl. 3.2 Zmluvy bude zabezpečený zberom a odvozom 

  z miesta určeného Objednávateľom na miesto ďalšieho nakladania s ním (zabezpečí  
  Poskytovateľ). 
 

4.3   Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad bude triedený do nádob o objeme 120 l  
  umiestnených na miestach v obci.   
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4.4   Poskytovateľ zabezpečí výkon služieb na základe vopred odsúhlaseného 
harmonogramu   alebo  na základe e-mailovej, prípadne telefonickej výzvy 
Poskytovateľa najneskôr do    24 hodín počas pracovných dní.  
 

4.5   Miesta ďalšieho nakladania s odpadmi sú: 
a) areál sídla Poskytovateľa - Nová ulica 76, Poprad, 
b) ďalšie miesto zhodnotenia/ zneškodnenia odpadu (bioplynová stanica/skládka 

odpadov). 
 Po prevzatí odpadu spôsobom uvedeným v čl. 4.2 sa Poskytovateľ stáva jeho 
 nasledujúcim držiteľom v zmysle Zákona o odpadoch.  
 

4.6   Prevzatý odpad bude odvážený na certifikovanej váhe a Poskytovateľ zabezpečí   
  vystavenie  potvrdenia o množstve odpadu, tzv. vážny lístok. Poskytovateľ zašle  
  Objednávateľovi Zoznam listov váženia za kalendárny mesiac, ako podklad k   
  evidencii množstva odpadov, v termíne do  15 dňa nasledujúceho kalendárneho  
  mesiaca. 

 
4.7   Ak odpad bude v dohodnutej kvalite, Poskytovateľ zabezpečí ďalšie nakladanie s týmto  

  odpadom v zmysle Zákona o odpadoch. 
 

4.8   Ak vyzbieraný odpad bude vykazovať nedostatky v kvalite, je Poskytovateľ povinný  
  uvedené nedostatky písomne (mailom) reklamovať Objednávateľovi najneskôr   
  nasledujúci deň po prevzatí odpadu.  
 

4.9   V prípade, že odpad nebude spĺňať dohodnutú špecifikáciu uvedenú v Prílohe č. 1 tejto 
  Zmluvy, alebo tento odpad bude nedostatočne vytriedené, alebo bude znečistený  
  nebezpečnými látkami, Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ich zatriedenia, 
resp.   preradenie do kategórie nebezpečných odpadov podľa Katalógu odpadov. 
Poskytovateľ   zmenu zatriedenia bezodkladne oznámi Objednávateľovi.  
 

  Maximálna možná miera znečistenia tohto odpadu je do 5%.  
 
 

Čl. V 
Povinnosti objednávateľa služby 

 
5.1 Zabezpečiť nádoby na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na výmenu. 
 
5.2 Dohliadať na čistotu odpadu. V prípade, že Poskytovateľ služby zistí, že odpad je 

znehodnotený nad možnú mieru znečistenia uvedenú v bode 4.9 má právo odmietnuť 
prevzatie odpadu. 

   
5.3   Zabezpečiť, aby príchod a odchod zberového vozidla k zbernému miestu a zo zberného 

  miesta, ako aj manipulácia s odpadom bola plynulá, nerušená a bez prekážok. 
 
 
 
 

 



4 
 

Čl. VI 
Povinnosti poskytovateľa 

 
6.1 Viesť evidenciu množstva odpadu podľa katalógových kódov a vypracovať Hlásenie 

o vzniku nakladania s odpadmi za príslušný rok  v mene objednávateľa. Hlásenie zaslať 
na príslušný štátny orgán v požadovanom termíne. Kópiu hlásenia zaslať 
objednávateľovi služby. 

6.2 Po každom zbere a vývoze zabezpečiť dezinfekciu nádob.  
 
6.3 Poskytovateľ plne zodpovedá za bezpečnosť pracovníkov vykonávajúcich predmet 

Zmluvy. Poskytovateľ vopred písomne upozorní Objednávateľa na všetky okolnosti a 
potenciálne nebezpečné činnosti, ktoré by pri plnení predmetu Zmluvy mohli viesť k 
ohrozeniu života či zdravia osôb a k ohrozeniu zariadenia alebo prevádzky. Týmto nie je 
dotknutá povinnosť Poskytovateľa nahradiť vzniknuté škody. 

 
 

Čl. VII 
Cena a platobné podmienky 

 
7.1  Ceny za plnenie predmetu Zmluvy uvedeného v čl. 3.1 sú stanovené dohodou a sú 

 uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 
      
      7.2               Platobné podmienky – fakturácia. Faktúra bude vystavená do 15. dňa nasledujúceho  

   mesiaca.  
 
7.2.1  Fakturácia bude vykonávaná mesačne po dovoze odpadu na prevádzku poskytovateľa. 

Podkladom k fakturácii  bude zoznam lístkov váženia.  
 
7.2.2   Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. 
 
7.2.3  V prípade neuhrádzania faktúry v lehote splatnosti má zhotoviteľ právo účtovať úrok 

 z omeškania vo výške 0,03% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 
 
7.3  Za jednotlivé poskytované služby v odpadovom hospodárstve, ktoré nie sú predmetom 

tejto Zmluvy je Poskytovateľ služby oprávnený účtovať ceny v zmysle platných 
cenníkových cien na daný kalendárny rok.  

 
 

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
8.1   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2021. 
 
8.2   Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 

ukončení výpovede.  
 
8.3  Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné dodatkom k tejto zmluve a sú platné len po 

podpise obidvoch zmluvných strán.   
 



5 
 

8.4  Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach a každá zo zmluvných strán dostane 1 
vyhotovenie.  

 
8.5   Objednávateľ je povinný ohlásiť každú zmenu údajov najneskôr do 30 dní odo dňa 

zmeny. 
 
8.6  Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia Obchodným 

 zákonníkom č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
 
8.8   Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná v 

 súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
 v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
 zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
 prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  

 
8.9  Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva bola podpísaná podľa ich právnej 

 a slobodnej vôle.   
 

 
 
 
 
V Gerlachove, dňa ..............................                        V Poprade, dňa .........................                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––– 

Obec Gerlachov  
Mgr. Ján Hroboň, starosta obce 

Brantner Poprad, s.r.o. 
Ing. Tibor Papp, konateľ 

Ing. Martin Suchý, prokurista 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 

Príloha č. 1 k Zmluve 1/POH-c/2021 
Špecifikácia odpadu  

 
 
 

 Špecifikácia odpadov podľa Katalógu odpadov 

Kat. číslo Názov Kat. Popis 

 20 01 08 
Biologicky rozložiteľný 

kuchynský a reštauračný 
odpad 

O 

- nahnité ovocie a zelenina 
- šupky z ovocia a zeleniny 
- scedené zvyšky z polievok 

- kosti, mliečne výrobky  
- potraviny po exspirácií bez obalov  

- zvyšky z izbových rastlín a kytíc 
- cestoviny, ryža, zemiaky, chlieb, vajcia, škrupiny 

z vajec   
 

 
 
 

CENA 

 Popis služby MJ 
Cena (EUR/MJ) bez 

DPH 
DPH 

Cena (EUR/MJ) s 
DPH  

1. Zber BRKO 
Manipulácia so zbernými 

nádobami vrátane 
zneškodnenia  

ks 20,00 20 % 24,00 

 
 
 
 

V Gerlachove dňa..........................     V Poprade dňa............................... 
 

      
 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––– 
Obec Gerlachov  

Mgr. Ján Hroboň, starosta obce 

Brantner Poprad, s.r.o. 
Ing. Tibor Papp, konateľ 

Ing. Martin Suchý, prokurista 
  

 


