
CMT 0948 555 000
objednavky@cmt.sk

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE ODPADOV

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovatel'

CMT Group s. r. o. Telefón: 0948 555 000

Panenská 13, 811 03 Bratislava E-mail - objednávky: objednavky@cmt.sk
IČO: 47372141 E-mail - informácie: cmt@cmt.sk
DIČ: , 2023842359 Web: www.cmt.sk
IČ DPH: SK2023842359

1 BAN: SK76 7500 0000 0040 2439 5594

V zastúpení: Ing. Marek Janda
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka číslo: 91515/B

a

Objednávateľ

Prevádzka: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok

Subjekt: Mesto Pezinok

Adresa subjektu: Radničné námestie 44/7, 902 14 Pezinok
IČO: 00305022 Kontaktná osoba: Róbert Láska
DIČ: 2020662226 Telefón: 00421 33 6901 502
IČ DPH: E-mail - všeobecný: robert.laska@msupezinok.sk

V zastúpení: Ing. arch. Igor Hianik

za nasledovných zmluvných podmienok:

I. Predmet zmluvy
Poskytovateľje obchodnou spoločnosťou poskytujúcou služby najmä v oblasti zberu a prepravy odpadov, so zameraním na 
zber Jedlých olejov a tukov (20 01 25), Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (20 0108), materiálu 
nevhodného na spotrebu alebo spracovanie (02 02 03) a Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé 
oleje a tuky (19 08 09) podľa európskeho katalógu odpadov. Na vykonávanie tejto činnosti disponuje poskytovatel' 
príslušnými oprávneniami vydanými Odborom starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bratislava a Štátnou 

veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej Republiky, ako aj inými lokálnymi a medzinárodnými certifikátmi. 
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere a preprave Jedlých olejov a tukov (ďalej len 
„odpad") vzniknutých a zozbieraných na území mesta od fyzických osôb a zaradených pod katalógové číslo 20 01 25 podľa 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

Poskytovatel'sa zaväzuje:

1. Riadne a včas plniť svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto zmluvy voči Objednávateľovi, pričom je povinný konať s 

odbornou starostlivosťou a dbať, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu majetku Objednávateľa, alebo ohrozeniu 

zdravia.
2. Odvážať vyššie špecifikovaný odpad z miesta pôvodu odpadu Objednávateľa minimálne 1-krát mesačne.
3. Minimálne 1-krát mesačne alebo po odvoze vyššie špecifikovaného odpadu zabezpečiť čistenie nádob, resp. 

výmenu nádoby kus za kus.
4. Označiť nádoby na zber odpadov etiketou alebo priamo vytlačeným textom na nádobe a v prípade poškodenia 

označenej nádoby zabezpečiť jej opätovné prelepenie, resp. nápravu textu na nádobe.
5. Potvrdiť Objednávateľovi prevzatie odpadu v nádobách na to určených (120 I nádoby oranžovej farby), ktoré 

zapožičal Objednávateľovi. O tejto skutočnosti vykonajú Objednávateľ i Poskytovatel' záznam na preberacom 

protokole.
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BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
N:;CMT BIOODPAD a OLEJ
FN:CMT BIOODPAD a OLEJ 
ORG:
TITLE:
ADR:;;;;;;
TEL;WORK;VOICE:
TEL;CELL:+421948555000
TEL;FAX:
EMAIL;WORK;INTERNET:objednavky@cmt.sk
URL:www.cmt.sk
END:VCARD
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Objednávateľ sa zaväzuje:

1. Zabezpečiť primerané skladovanie odpadu v nádobách, ktoré mu poskytol Poskytovatel'.
2. Plniť predmet tejto zmluvy voči Poskytovatelovi riadne a včas, pričom je povinný konať s odbornou starostlivosťou 

a dbať, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu majetku Poskytovateľa, alebo iných osôb, alebo zdravia ľudí.
3. Udržiavať zberné nádoby v čistom stave, skladovať v zberných nádobách len odpad, na ktorý sú určené, skladovať 

zberné nádoby na mieste prístupnom pre Poskytovateľa. Ak Objednávateľ do nádob určených na odpad, ktoré mu 
zapožičal Poskytovatel', dá iný odpad, je povinný si takýto odpad zlikvidovať na vlastné náklady. Poskytovatel' 
bezplatne zabezpečí nádoby proti odcudzeniu reťazou a zámkom, avšak v prípade straty alebo odcudzenia bude 
Poskytovatel'komunikovať, čije Objednávateľ ochotný sa podieľať na úhrade za odcudzenú alebo stratenú nádobu.

III. Odmena
Použité jedlé oleje a tuky (20 01 25), ktoré odovzdá Objednávateľ Poskytovatelovi, Poskytovatel' preberie od Objednávateľa 
odplatne z kontajnerových stojísk v 120L nádobách vo forme plastových fľašiek ako aj spred jednotlivých rodinných domov 
v3L nádobách, ktoré sú vymieňané plné za prázdne, umyté. Objednávateľ môže raz mesačne fakturovať množstvá 
vyzbieraného použitých jedlých olejov a tukov v cene 0.32 eur + DPH / ÍL, za predchádzajúci mesiac podľa celkových 

množstiev z bezplatnej Elektronickej Evidencie Odpadov, pričom faktúru zašle do 15. dňa v mesiaci v elektronickej podobe 
na e-mailovú adresu cmt@cmt.sk.

IV. Skončenie zmluvy
Zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Výpoveď zmluvy môže dať ktorákoľvek 

zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu, zaslaním písomnej výpovede druhej zmluvnej strane na jej adresu, ktorá je 
uvedená v tejto zmluve. Výpovedná lehota je 5 mesiacov a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď doručená.

V. Súhlas so spracovaním osobných a kontaktných údajov a elektronickým doručovaním faktúr
Objednávateľ súhlasí s interným uchovaním a spracovaním svojich kontaktných údajov v rámci informačných systémov 
Poskytovateľa, a to v rozsahu nevyhnutnom najmä na účely vedúce k riadnemu plneniu záväzkov Poskytovateľa, 
informovaniu o legislatívnych zmenách a interným procesným úkonom.

Objednávateľ ako aj Poskytovatel' v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty súhlasí 

s elektronickým doručovaním faktúr na e-mailovú adresu uvedenú pri kontaktných údajoch Objednávateľa, resp. 

Poskytovateľa v úvode tejto zmluvy.

VI. Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 

Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov len písomne po vzájomnej dohode. Zmluva bola 
uzatvorená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany 
vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné 
podpisy. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch v slovenskom jazyku, z ktorých si po jednom uchováva každá zo 

zmluvných strán.

VII. Zoznam príloh

1. Elektronická evidencia odpadov
2. Oprávnenia vydané Odborom starostlivosti o ŽP OÚ BA a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR

3. Zberné miesta na území mesta Pezinok
4. Vizuál smetnej nádoby na zber použitých olejov a tukov
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Príloha č. 1: Súkromný prístup do Elektronickej evidencie odpadov od CMT

http://evidencia.cmt.sk

Vaše prihlasovacie meno:

Vaše heslo:

□  Elektronickú evidenciu vedieme každému klientovi 

zadarmo v neobmedzenom rozsahu

□  Prehľad o všetkých vývozoch odpadu máte v prípade 
úradnej kontroly k dispozícii ihneď, vrátane zmluvy v PDF

□  Jednoducho, rýchlo a zadarmo si vygenerujte 
automaticky vyplnené úradné tlačivá

□  Spolu šetríme životné prostredie obmedzením spotreby 

papiera

□  Elektronická evidencia CMT je úradmi uznaná ako 
plnohodnotná náhrada papierovej evidencie

□  Všetky dáta archivujeme a zálohujeme za Vás

Príloha č. 2: Doklady, legislatíva a certifikáty

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
B o t a n i c k i ŕ. 17. »42 »3 BRATISLAVA

C. k.: 2018/0473-264 Bratislavo, 09.03.2018

f5E~| I OKRESNÝ 
WC/ ÚRAD 
XJ7 BRATISLAVA

«'«I»: Ol'-llA OSZPt 3MK-MMI-H
Registrační! iiďo, 414018/BA

l uúú.iUnj 16. Si: 05 flratuhva 5 

RnliU-tv .i. dňa 12,04.201*

*

Doklad o registrácii

Štátna veterinárna a potravinová .práva Slovenskej republiky zmysle 5 39a od.. 3 zákona4.39/2007 'í. 
z. o veterinárnej sUroslIivosli v men i ne-ioriich pretlpÍM>v (ďalej Ic ii -zákona d. 39/2007 /, z.") 
v súlad« s d lankom 23 od.. I Nariadenia Luropskrl» parlamentu a Rady (LSlí. 1069/2009, ktorým va 
.tanovujti zdravotní pteJpjsy lýiajtkc sa ic.IľajM-h živočíšny eh produktov a odvodených produklov 
neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa niíi nariadenie < TtS) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších 
živočíšnych produktoch) (ďalej len „nariadenie CläS) č. 1069-2009“) po prijali žiadosti oiozšňctm- 
registrácie prevádzkovateľa CMT Group s.r.u- Panenská 13. 811 03 Dnobh.»«. ICO: 47 372 141. 
zo dňu 13.02.2018 a jej doplnenia di\a OS.03,201K mu rozširuje

Ofľ Group s r. u. 
Panenská 13 
811 03 Bratislava

POTVRDENIE O REGISTRÁCII

a) registračné dielo: TRANSIBASK

prevádzkoví CMT Group >.ra>. 
Panenská 13 
811 03 Bratislava - 
IČO: 47 372 141

-é Mesto

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné pros! red it, oddelenie ochrany prirojy 
a vyhraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán odpadového hospodárstva, podľa 
4 i od* I zákona i. 525/2003 Z_z. o štátnej správe starostlivosti o Životné prouu-d« a u «bl oc  a doplnení 
niektorých zákonov, zákona d. I81V2013 Z.z. n organizácii inictltKj štátnej správy a o zmena a iliplnou 
niektorých zákonov vzneai neskorších prcdpňcv a pocira ý |Oá ods I pien, e| zákona i 79 201S Z-z. 
o odpad celí a o zmene a doplněni nickttirýeli zákonov (ďolej len „zákon o odpadoch“)

činnosť: prepravu a zber vedľajších živočíšnych produklov tVŽP) materiálu kategórie 3 - 
pvsm, a, b),ch d), e), f),g), b), i). J), k). I), m), n),o), p) nariadenie (LS) C. i069/2009 
určené na ďalšie spracov anie podľa dl. 14 pi.m. k) nariadenie (11S J d, 11.169,'2009. 
IVŽP) materiálu kntegórlc- 2 - ptsm, a. b), e), d), e). 0, g), h) nariadenie (ES) 
Č. 1069/2009 a
IVŽP) materiálu kategórie I - pism. a. b), e), U), c), f)i E) nariadenie (ES) 
č. 1069/2009

b) zapísanie činnosti uvedenej v pŕs mene a) tlo pri-Jušnéhú zoznamu schválených a registrovaných 
prevádzkami na živočišné vedľajšie produkty podľa nariadenia (t:S) č. 1069/2009 - Sekcia XIII. 
Ostatní registrované subjekty -1Other registered operalursl- 8. Prepravcov la | Registered 
transporter. | podľa § 39a od v. 3 zákona i, 39.2007 7. a.

potvrdzuje,

ž* vo vociach štátnej správy odpadového hospodárstvo vyioaat podľa (j 9( oJ>. 5 «ikona o odpadoch

gajtáimAuotglaú
Obchodně meno:

Sídlo: Punt mád J J, SII 03 SrMutaw 
IČO: 4737’«/
Štatutárny zástupca: konateľ

Pridelené registračné čisto TRANSI BASK sa musi (vnižisai* pri každom siyku v organmi veterinárnej 
správy a na všetkých predpísaných dokladoch súvisiacich s výkonom registrov anej cinno.lt. pri obchode 
a uvádzaní na tifc.
SV'PS SR ruiiHit č.k.: 20I7/26S9-364: 29.06.20l~. ktorým flľPS SR xregisumala pmúkktmUeTa 
CMT Group t r.o.. ľtmruM U. HII 0) RrumJnvj. IČO; 43 141.

Mlmto podnikania;
- PoHrmlá 13. Sll OJ Bralu!,k u

Vy piv z obchodného registra:
- Obetný iád Braiŕlasta I. oddiel: Sro. vhikai.: 9I3IS/B 

Dátum podania žiadosti:
- 03, 03. 20IS

I. pôdni i 98 Olli. 1 zákona a odpadoch - riser odpadov bez pitľidzhoviroia zaradenú, m zber

podľa S 98 ods, 4 zákona oodpntlorh. pre tlopravea. t,j. podnikateľ, ktorý vykonáva prepravu 
odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastmi potrebu; výkonom prepravy m rozumie 
prcrnicvlóovanše odpadu.

PreJmetont činnosti stá nasledovné odpady zaradené podľa vyhlášky MŽI* SR č. 365'2015 / z . 
klorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

číslo druhu Názov druhu odpadu Kategória

0201 Dl Kaly t- prania a čistenia o
02 01 02 Odpadové živočíšne tkanivá O
02 01 0) Odpadové rastlinné pletivá o
02 01 06 Zviciaci tras, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, 

oddelene zhromažďované n spracúvané m into miesta eh vzniku o

02 01 07 Odp.tdv z lesného hospodárstvu o
02 0! 10 Odpadové kovy o
02 02 01 Kaly r. prania n čistenia o
02 02 02 Odpadové živočišné tkaniva <)
02 02 03 Materiál nevhodný' na spotrebu alebo spracovanie G
02 02 OJ Kaly zo spracovania kvapalného udpaJu v mieste jeho vzniku O
02 03 01 Kalv z. prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania 0
02 03 02 Odpady t. konzervačných činidiel o
o: 03 03 Odpndv z extrakcie rozpúšťadlom! o
02 03 0-1 Látky nevhodné na jpolrcbu alebo spracovanie o
02 03 05 Knlv zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 0
02 0 1 01 Zemina z č istenia a prania repy o
02 OJ 03 Kalv zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku t)
02 05 01 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie u
02 05 02 Kalv zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 0
0206 01 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie Ü
02 06 02 Odpady z konzervačných činidiel o
02 06 03 Kalv zo spracovania kvapalného cdpadu v mieste icho v zrnku o
0207 01 Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surov ín o
02 07 02 Odpad z destilácie liehovín u
02 07 03 Odpad z chcmiekélio spracovania u
1)2 07 04 Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie 0
02 07 OS Kaly zo spracov aniž kvapalného odpadu v mieste jeho v zniku u
03 01 01 Odpadová kôra a korok 0
03 01 OS Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drcvotrieskovťdrevovlákniié 

dosky, dyhy iné nko uvedené v0) 01 04 0

19 08 05 Kalv /.čistenia komunálnych odpadových väd o
19 08 09 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja zvody obsahujúce jedlé oleje

0

19 08 12 Kaly /biologickej úpravy pricmyiílnýeli odpadových vôd iné ako
uvedené v 19 1)8 11 O

19 1201 Papier a lepenka o
19 12 02 Železné kovy o
19 1203 Neželezné kovy o
19 12 04 Plasty a puma 0
19 12 05 Sklo 0
19 1207 Drevo iné ako uvedené v 19 12 l)b 0

19 12 08 TcUflie o
20 01 01 Papier a lepenka o
20 Ot 02 Sklu O
20 01 03 Viuevrslvvisé kotnbinos roé materiály tur bé« lepenky (kompozity im báze

O

20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský o rešlaurnčnv odpad o
2001 10 o
20 01 II TeMBie o
20 01 25 Jedlé oleje a tuky o
20 01 39 Pkr.lv 0
20 01 40 o

20 01 40 01 Meď, bronz, mosadz o
20 01 40 02 Hliník o
20 01 40 01 Olovo t)
20 01 40 0-1 Zinok 0
20 01 40 05 Železo a oceľ o
20 01 40 06 Cin o
20 01 10 07 Zmiešané kovy o

20 02 01 Biologicky mrlo/ileľny odpad o
20 03 06 Odpad i čistenia kanalizácie o

Rcgivtráciu sa s-zťahuje tsa činnosti, na hlurŕ nie je pnlrchoý súhlas podľa j 97 oils. I zákona 
o odpadoch alebo autorizácia podľa § 89 oils. 1 zákona D odpadoch.

Nakladať s komunálnymi odpadmi (skupina 20) na üzemi obce je možné len podľa } 81 ods. 13 
zákona o odpadoch.

Vydaním lejto registrácie zaniká registráciu č. OÚ-BA-OSZP3-201S/20333/1 IEL/1 registračné Civie« 
11/2015/BA zo dňa 18.0Í20I1
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Príloha č. 3: Zberné miesta na území mesta Pezinok - KBV (komplexná bytová

výstavba)

Por.

č. Odberné miesto / stojisko Počet 120 L nádob

1. Dona Sandtnera 31-37 1

2. L. Novomeského 26 1

3. L. Novomeského 36 1

4. Svätoplukova 1,3,5 2

5. Svätoplukova 18 1

6. Svätoplukova 45-49 1

7. Svätoplukova 17 1

8. Gorkého 14 1

9. l.mája 41-45 1

10. Bystrická 32 1

11. Obchodná 2,2A,2B 1

12. Muškátová 18 1

13. Hroznová 7(Trnavská) 1

14. Hroznová 21 1

15. Veltlínská 3,4 1

Spolu 16 kusov
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Príloha č. 4: Vizuál smetnej nádoby na zber použitých olejov a tukov
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