
 
   

 

 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE ODPADOV   
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi: 

 
  Poskytovateľ 
  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 
  IBAN:   SK76 7500 0000 0040 2439 5594   
  V zastúpení:     konateľ Ing. Tomáš Tomčala 
  Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 91515/B 
 

a 
 

  Objednávateľ 
  Prevádzka:         Obec Úľany nad Žitavou       
  Subjekt:              Obec Úľany nad Žitavou    
  Adresa subjektu:  Hlavná 51/51, 941 03  Úľany nad Žitavou 
  IČO:                        00800236 
  DIČ:                        2021059634  
  IBAN:                     SK54 0200 0000 0001 6842 0172 
  V zastúpení:          starosta Ing. Rudolf Frýželka 
   

za nasledovných zmluvných podmienok: 

I. Predmet zmluvy 
Poskytovateľ je 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 01 08), 
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 
poskytovateľ 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. 

 
II. Práva a povinnosti zmluvných strán 

Poskytovateľ 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.  
3. Potvrdiť Objednávateľovi prevzatie odpadu v nádobách na to určených, ktoré zapožičal Objednávateľovi. O tejto 

skutočnosti vykonajú Objednávateľ i Poskytovateľ záznam na preberacom protokole. 

 
Objednávateľ sa zaväzuje:  

1. Zabezpečiť primerané skladovanie odpadu v nádobách, ktoré mu poskytol Poskytovateľ. 
2. Zaplatiť Poskytovateľovi za riadne a včasné splnenie záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy 

dohodnutú odmenu. 
3. Plniť predmet tejto zmluvy voči Poskytovateľovi 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.  

4. 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 Poskytovateľ, dá iný odpad, je povinný si takýto odpad zlikvidovať na vlastné náklady. Objednávateľ je 
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povinný zabezpečiť nádoby proti odcudzeniu a v prípade straty alebo odcudzenia je povinný zaplatiť najneskôr do 
14 dní od zistenia tejto skutočnosti Poskytovateľovi vzniknutú škodu v plnej výške a to 20,- EUR + DPH za každú 
nádobu do objemu 60 L vrátane, resp. 70,- EUR + DPH za každú nádobu s objemom nad 60 L.  

III. Odmena 
Za použité jedlé oleje a tuky (20 01 25), ktoré odovzdá Objednávateľ Poskytovateľovi, vyplatí/odovzdá Poskytovateľ 
Objednávateľovi  odmenu vo výške uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

Za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (20 01 08) a materiálu nevhodného na spotrebu 
alebo spracovanie (02 02 03) zaplatí Objednávateľ Poskytovateľovi odmenu vo výške uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

Za čistenie lapača tukov zaplatí Objednávateľ Poskytovateľovi odmenu na základe osobitnej dohody, a to podľa objemu 
odlučovača a jeho aktuálneho stavu.  

Na základe vyššie uvedeného vystaví Poskytovateľ Objednávateľovi faktúru, ktorú je Objednávateľ povinný uhradiť 
bankovým prevodom najneskôr ku dňu splatnosti vyznačenom na faktúre, alebo hotovostný doklad z registračnej 
pokladnice pri dohodnutej platbe v hotovosti. K cenám bez DPH bude pripočítaná DPH v zmysle platnej legislatívy. 

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

V Úľanoch nad Žitavou, dňa                                                             V Úľanoch nad Žitavou, dňa  

 

 

 

 

Objednávateľ 

 

 

 

 

 

Poskytovateľ – CMT Group s. r. o. 

 


