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RÁrvlcovÁ ztvtluvR o POSKYTOVANÍ SLUŽB Y PRl ZBERE A ODVOZE ODPADU
Č. rámcovejZmluvy:

SZ202l/SL1000 / uzatvoril: Bc, Michaela Senková
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb, obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(d'alej v texte len ,,Zmluva'') medzizmluvnými stranami:

Odberatel' odpadu:
So sídlom:

ESP|K Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768

lčo:

tČ opH:

SK2023566666 (platba sa vykonáva

podl'a formátu |BAN na vy
československá obchodná banka, a,s.
SK40 7500
Slovenská sporitel'ňa, a,s.
SK32
Prima banka Slovensko, a.s.
Fio banka, a, s.
spoloěnost's ručenímobmedzeným zapísaná v
Okresného stidu Prešov, oddiel Sro, vložka č.2634glP
Zákaznícka linka: +421 950 401 401, info@espik,sk

Bankové spojenie:

právna forma:
Kontakt:
(d'alej len "Odberatel"'

12

9002
0152 0414

)

a

Držitel'odpadu:
So sídlom:

lčo:

Suvorovova 2797l20,01O 01 Žilina
37905112

lč DPH/DIČ:
Názov prevádzky:
Adresa prevádzky:
Otváracie hodiny:
Kontakt na prevádzku:

Zodpovedná osoba:
Kontakt na zodpovednú osobu:
E-mail:
(d'alej

Materská škola, Suvorovova 2797l2O, Žitina

2021290612
Škotská jedáleň pri Materskej škole

Suvorovova
É

2797l20,0,1O 01 Žilina

Neudané

A. Švecová - vedúca Šj- ogt 1 524 606
PhDr. Renáta Migátová - riaditel'ka
0411 724 47 40

alexandrasvecova@zoznam.sk, mshliny8@centrum.sk

len'Držitel'l
preambula

DrŽitel'ako prevádzkovate|'stravovacieho zariadenia, je povinný zlikvidovat,odpad,
resp. S ním na|ožit,v súlade so zákonom

č,79t2O15 Z.z.
o odpadoch aozmene adoplnení niektonich zákonov vznení neskorších právnych predpisov avsúlade
svykonávacími predpismi
predmetnému

k
zákonu sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy a jej
,,VoP", ktoré sú neoddelitel,nou súčast,ou Zmluvy,
zmluvné strany majú záujem o nadviazanie dlhodobého obchodného vzt,ahu.
za tymto účelomuzatvárajú zmluvu. Na základe tejto zmluvy
je Držitel' oprávnený uzatvárať za podmienok tejto zmluvy vyrokovaných s odberate|,om jednotlivé
zmluvy v súvislosti s výkonmi
a dodávkami (,,individuálne zmluvy'') s Odberatel'om.
Z uzatvorenia Zmluvy alebo z viacnásobného uzatvorenia individuálnej Zmluvy a z iných opatreni vyplýva pre
Držitel,a možnost,zadat,
objednávky Odberatel'ovi.

€*
l,

Predmet Zmluvy
1.

2,

Držitel'sa zavázuje, že bude Odberatelbvi odovzdávat'výlučne odpady uvedené v článku ll. bod 1 tejto Zmluvy a Odberatel'sa zavázuje tieto
odpady zlikvidovat', resp. naložit's nimi v súlade s platnou legislatívou,
Držitel;sa zavázuje, že za prevzatie a odvoz odpadu podl'a tejto Zmluvy a jeho následnú likvidáciu, resp. použitie v súlade s platnou legislatívou,
zaplatí Odberatel'ovi cenu dohodnutú podl'a článku ll. bod 1 tejto Zmluvy a dodžíostatné ustanovenia Zmluvy.
ll.

Odpady, množstvo a cena
1

,

sa zavázuje odovzdávat' Odberatelbvi nasledovné d ru hy odpadov, v nasledovných množstvá ch a za nasledovné ceny, kde Odberatel' a
Držitel'sa zavázujú k nižšie vypísaným častiam tejto Zmluvy:
Držitel'

m 01 26 - ?oužitérastlinné jedlé oleje

a tuky z prevádzky Držiteťa

odberatel' sazavázuje platit' Držitel'ovi ...,,...,..,,.... EUR bez DPH za 1 kg odobratého použitého oleja a tuku na základe faktúry
vystavenej Držitel'om. Podkladom k vystaveniu bude Odberatel'om potvrdený dodací/zberný list, resp, záznam o odbere odpadu v
elektronickej podobe, Prístupný aj na: www.evidenciaodpadov.sk
Lehota splatnosti faktúry za mesačnúfakturáciu oleja je 30 dní. V prípade fakturácie za časovéobdobie dlhšie ako jeden mesiac je splatnost'
45 dní odo dňa doručenia faktúry druhej zmluvnej strane. Ak Držitel'nevystaví faktúru do í5 dní odo dňa platnosti ukonČenia Zmluvy,
zbavuje sa nároku na úhradu nevyfakturovaného druhu odpadu.
odberatel'kompenzuje Džitel'ovi za odobraté oleje a tuky lzv. "Bodový systém", kde každý 1 kg odpadu má hodnotu 1 bod. Pri nazbieraní
dostatočného počtu bodov je možnost' čerpania produktov z produktového katalógu, Produktový katalóg je k nahliadnutiu na stránke
\^,r\Ť\.!1.o§pili.§i(. Bližšieinformácie o bodovom systéme sú na stránke wwiv.prepalenyolej,sk, Platnost'bodov je 3 roky. Po uplynutí tejtO dobY
strácajú body p|atnost'a nie je možnéich uplatnit', Body sa automaticky uplatňu;ú od najstaršíchodo dňa podpisu Zmluvy. Čerpanie bodov
z produktového
je potrebné využit'do dátumu výpovede zo Zmluvy. Dňom výpovede Zmluvy zaniká nárok na čerpanie bodov
katalógu,

Počet ks a objem zapožičaných zberných nádob: nerealizujeme
Dojednaný vývoz prepáleného oleja v intervale:
Držitel'berie na vedomie, že v dósledku usadených nečistót a látok nevhodných na d'alšie spracovanie (napr, strúhanka), ktoré sa nachádzajÚ
v odobratom použitom oleji a tukoch, Odberatel'automaticky odpočítava10 % z hmotnosti oleja,

20 01 08

-VŽ?, materiál kategórie

3 ,, kuchynský odpad" z prevádzky Držitel'a

Držitel,rešpektuje metodický pokyn MŽP a RR SR, že frekvencia vývozu je daná minimálne jedenkrát týždenne, v závislosti od teploty prostredia
(nariadenie l<omisie ě.14212011 a nariadenie Európskeho parIamentu a Rady č.1069/2009).

n

Držitel' sa zavázuje platit' Odberatel'ovi nasledovne:

t]
tr

X

Balik

1 Vývoz odpadu v intervale í2x mesačne: 88,00 EUR bez DPH mesačne
zahrnuté: ,l ks 30 L / 60 L nádoby na odber, každý prevzatý sud navyše v deň odberu je spoplatnený sumou 7,00 EUR

Balik2 Vývoz odpadu v intervale 8x mesačne: 64,00 EUR bez DPH mesačne

zahrnuté: 1 ks 30 L / 60 L nádoby na odber, každý prevzatý sud navyše v deň odberu je spoplatnený sumou 7,50 EUR

Batik 3 Vývoz odpadu v intervale 4x mesačne; 38,00 EUR bez DPH mesaěne

zahrnuté: 1 ks 30 L / 60 L nádoby na odber, každý prevzatý sud navyše v deň odberu je spoplatnený sumou 8,00 EUR

Balík 4 Vývoz odpadu v intervale2< trýždenne: 5,60 EUR bez DPH, 6,72 EUR s DPH

zahrnuté: 1x6OL nádoby na odber, každý prevzatý sud navyše v deň odberu jespoplatnený sumou 5,60 EUR

Mimoriadny vývoz mimo určeného dňa odberu sa uskutoóní na základe elektronickej objednávky minimálne 48 hod. pred realizáciou. Cenník
mimoriadneho vývozu je určený nazáklade individuálnej cenovej ponuky.

Počet ks a objem zapožičaných zberných nádob: 2x6OL

lnformácie k balíkom:
Platnost' zberu odpadu od: 01.03.202,|
Držitel' berie na vedomie, že v jednom kalendárnom mesiaci sa móže uskutoěnit'aj viac odberov, a to v závislosti od poČtu pracovnýcl
dní v kalendárnom mesiaci, V tomto prípade je cena za vývoz odpadu poěítaná a vyúčtovanáako d'alšívrývoz priČom v danom prípade si
._--- --...x4..!^ -l.^
'Ťiň^řiá.|nrr vúvnz,

&

Platnost'zberu znamená pre,DŽitel'a.deň, od kedy sa mu začínarealizovať
zber. Ak Džitel, potrebuje zabezpečit,dovoz nádob v skrátenom čas
1Qle mu byť tlČtovaný poplatok za mimoriadne dóvezenie nádob v ramci individuálnej cenověj ňilŘy abbo podl,a zmluvného balíka.
odberatel'má

nárok fakturovat'DrŽitel'oviodptatu
áro_nereaúzované'inerv vsume zmluvného balíka aj v prípade, i
DrŽitel'neodovzdá odPad v zmYsle hore uvedeného 3ylvozoopioú
balíúado;eaiiánerrá
odpadu n"p'oapis. odberatelbvi zberný list o odovzda
odpadu, To platí aj pre zákazníkov, ktorí sú fakturovaní na základe"yu"ru
uar,y, xtóý, " ňuoú účtovať

v

sume minimálneho odberu

odpadu,

a to 40 kg,
Fakturácia sa uskutoČník poslednému dňŮ v mesiaci. Splařnosť faktúry je 14

""

tzv. zbytočnévýjazl

9n! lgegl\y.9y q objem zapožičaných zberných nádob je evidovat
na zbernom doklade Odberatela. odberatel' je povinný na vyziaoáňiéioskytnr:t,Držite|,ovi
intorniaóiu o poěte a objeme zapožičaných zberný<
nádob, Viac
informácií ,,VOP".

VŠetkY cenY v bode srj Úplné, uvedené bez DPH, vrátane dopravných
a maniputačných nákladov,
Zmluvné strany sa dohodli na pravidelných intervaloch odvózu oa'páou.
Dři!"ljl g9YinnÝ nahlásiť kaŽdé Pozastavenie vývozu oopaáu výlučne na email info@esplk.sk alebo na zákaznicku
linku
+421 950 401 4O1, V PríPade nenahlásenia je Od6eratel'oilravneíY
fakturovat'každú řbernú jazdu (zbytočný

?.
3,

výjazd),aj ked,reáln

odber odpadu nenastal,

1ll.

1,
2,
3,
4,
5.
6,
7,
a

Platobné podmienky
Kcenezaprevzatieodpadupodl'aČlánkull.bodulbudepripočítanádaňzpridanej hodnotypodl,azákona
č.222t2oo4Z,z.vzneníneskoršíc
predpisov, Cena
prevzatie

za
odpadu odberatel'om je splainá n" iáriiuo" faktúry, t<tórri vystáviooberatel,, pričom
splatnost,faktúry je Stanoveni
na ,l4 dní.
Ceny uvedené v Zmluve sa mÓŽu kaŽdý rok upravovat'o ročnúmieru inflácie, alebo pri
zvyšovanínákladov pri zhodnotení, likvidácii odpadu
vyrozumenie o navýšeníceny dostane Řaždý Držitel', ak táto situácia nastane, pričom
bude zaslaný informačný list na sídlo firmy Džitel,a.
Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti ma o^ooeiatet'narokvýsiavit,upomienkovú
faktúru V sume 1,- EUR zakaždú a jednu neuhradent
faktúru Po dobe sPlatnosti. V PríPade odoslania 3. upomienky oo6eáet,zasle
Držite|,ovi pokus o zmier, ktonj, je spoplatnený sumou ,1O,_ EUR.
v prípade neuhradenia faktúr a troch po sebe nasledujúcich Úpomienák má odberatel, náiok
stiahnut, nádoby z prevádz.y Držitel,a až do úhrad1
dlžnej sumy, opátovné dovezenie náoouy je spoplatňené sumou 12,- EuR za
dodanie. odberatel,má nárok nad,alej fakturovat,zmluvný balíl
počas
aj
doby obmedzenia zberu.
odberatel' má nárok odstúpit'pohl'adávky externej spoločnosti na vymáhanie.
ZaPoŽiČanie zberných,nádob je. bezPlatné. v pripacle znehodnotenia, áteoo
oocuozenia z|ernej nádoby je odberate1,oprávnený fakturovat, a
DrŽitel'povinný zaplatit'zmluvnú cenu nádoby vo výške minimálne zo,Éunlxs bez DPH. oooerátelle oprávnený vyfakturovat,odobraté nádoby
aj po ukončenízmluvného.vzt'ahu, akz rÓzných dóvodov nádory neouori
od Držitel,a odberateiovi vrátené. Viac,,VoP,,.
FaktúrYjemoŽnéPlatit'aj kartou,resP.Platboucez.platobnúoránu Ýpripadestornaei
oouropisufaktúrypri oprávnenej reklamácij jemožné
vrátenie peňazí spósobom, akým bola platba za slujbu uskutočnená.
Faktúru zaslat'e-mailom - bezplatné zasielanie,

X
l

il:

alexandrasvecova@zoznam.ffi

leoptatokzapapierovúfaktúrulreivxlóvanypapieraobálka).Spoplatnenésumou1,25EURbezDPHzakaždúdoručenúfaktúru,
lV.

1.

Ďalšie závázky zmluvných strán
Odberatel'sazavázuie;
1,1

,

NaloŽit's vyŠŠieuvedenými odpadmi v súlade so zákonom ě.7gl2o15
Z,z, o odpadoch

a o zmene a doplnení niektony'ch zákonov V
znení neskorŠÍchPredPisov a jeho vYkonávacím| preopismi, áko aj ostatnými ptatnými
všeobecne záváznými právnymi predpismi,
upravujúcimi odpadové hospodárstvo,

1,2. PredloŽit' DŽitel'ovi na požiadanie doklad o oprávnení k nakladaniu s odpadmi,
1,3, Vygenerovat' prihlasovacie meno a heslo pre DrŽitel'a do centrálneho registra
online evidencie odpadu www,evidenciaodpadov.sl<, ktorá
slÚŽi ako kompletný report pre hlásenia o vzniku a nakladaní
odpadu, kde póvodca odpadu je povinný do 28,2. nasledujúceho rol<a
odovzdat'
vyplnené

1

2.

,4,

hlásenie, pod|'a príslušnej šablóny ministérŠtuaživotnéhó prostreoiá,
a to okresnému úradu životného prostredia,
Prihlasovacieúdaje doevidencieodPadovst]'vygeneiovanévoĚsahovej eu"ti
vytvoreniúčtuevidencieodpaduspolu
ririror,v,pri
s
obchodnými podmienkami.
prevádzky

Školských jedálni, sú oslobode_né od zberu odpadu a následných platieb
v rámci prázdnin
prípade,aksazbernebudevykonávat'.Jepotiebnéonla"it;táiáÉtonickyna
+421'g5oqol-aolalebonainío@espik.sk,

stravovacie zariadenia

Držitel'sazavázuie:
2,1

,

len

v

Podl'a

výskYtu PriebeŽne odovzdávat'odpady odberatel'ovi v súlade s touto Zmluvou
a so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacími
PredPismi, ako aj ostatnými Platnými všeobeóne záváznými právnymi predpismi, upravujricimi odpadovéhospodárstvo.

2,2, odovzdat'odberatel'ovi iba odpády Kategórie č. a, po'ola'Ňáriááenia (E's) č, róostzóóg purópskeho
parlamentu a Rady, ktonj,m sa
stanovujÚ zdravotné predpisy týkajúce sa vidlalŠíchživočíšnychproout<tov,
ňeurčený;lLpie l,udskú potrebu, v znení neskorších predpisov.
2,3, Uhradit'Odberatel'ovi oollodnuiú Óenu za prevŽatie odpadov, stanovenú v článku
ll,'bod 1 tejto Zmluvy,
2,4, Nahlásit' Pozastavenie_ Prevádzky v piípade, at je ooeasne zavr_etá
alebo z akýchkol,vek dóvodov je pozastavená činnost,
PrevádzkY,TátoskutoČnost'saňahlasujevYruenéná"-."iijrtf,l$rlsílik.skalebonázákazníckulinku
+421 g5o4o1 401.Viac
,,VOP - Záverečné ustanovenia''.
2,5, Poskytovat'na písomnú výzvu odberatelbvi vŠetku potrebnú a nevyhnutnú súčinnost,za
účelomriadneho a včasnéhoposkytovania služieb

zo strany Odberatel'a,

2,6, Bezodkladne
2,7,

2'8'
2,9,

(v lehote do 2 dnÍ) uPovedomit'odberatel'a o všetkých
- - '--'"J začalých správnych konaniach vedených orgánmi verejnej správy
voči Držitelbvi vo vzt'ahu k nakladaniu s
ZabezPeěit" abY odPadY z.Č|, ll tejto Zmlúvy.boli triedené (samostatne použitéjedlé
oleje a tuky, samostatne biologicky rozložitel,ný
kuchYnský a reŠtauraČnýodPad) a áby neoosánovali žiadná
iňe ái"nv odddo;; ;o'p;;ňomjripaoe poskytovatel,níe je povinný
uskutočnit,
služby vzt'ahujúce sa k takémuto oOpádu,
DrŽitel' je Povinný Plnit'nádobY na kuchynský odpad/jedlé
oleje a tuky pre odberatel,a max 5 cm od okraja nádoby aby sa
vedeli

odpadmi.

uzatvorit'.
DrŽitel' sa zavázuje riadne plnit' podmienky Zmluvy
a všeobecné obchodné podmienky,

bezpečne

€*

v.

Doba trvania ZmIuvy

2.

Táto Zmluva nadobúda platnost'dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. V prípade povinnosti zverejnit'Zmluvu, nadobúda platnost'
dňom jej zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov.
Držitel'berie do úvahy, že povinné zverejňovanie zmlúv zverejňuje bez teIefonických kontaktov, prístupových údajov do evidencie a podpisu na

3.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu: neurčitú

1,

Zmluvách. Viac,,VOP".

4.
5.

Držitel'sa zavázuje na uzavretie Zmluvy minimálne na dobu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy,
V prípade, ak daná Zmluva medzi zmluvnými stranami je uzavretá na dobu určitúa DĚitel'pokračuje v dodávaní odpadu aj po tomto
dátume, platnost'Zmluvy sa automaticky predlžuje o jeden kalendárny rok, a to aj opakovane.

6,

Zmluvu možno ukončit':

7,

1.

Dohodou obidvoch zmluvných strán s dojednanými osobitnými podmienkami, t. 1. v prípade, že Držitel'preukáže zatvorenie, alebo zrušenie
prevádzky. Džitel' je povinný oznámit'zatvorenie prevádzky a zaslat'kópiu dokladu o zrušení prevádzkarne ako napr. výpoved'nájomnej
Zmluvy, ktorou došlo k ukončeniu (zatvorenie) prevádzky alebo potvrdenie o zrušení prevádzky z príslušnéhoúradu.
6.2. Výpoved'ou, kde je Držitel' povinný zaslat' Odberatel'ovi žiadost'o výpoved' písomne na sídlo firmy alebo e|ektronicky formou emailu. V
prípade výpovede je výpovedná lehota 3-mesačná a zaěína plynút'prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení
výpovede, ato až po ukončeníminimálnej doby trvania Zmluvy 6 mesiacov podl'a čl. V bod 4. Ak to neurobí podl'a vyššieuvedených
podmienok, Odberate|'má právo nad'alej fakturovat' Držitel'ovi zmluvný balík do doby, kým nie je riadne ukončená zmluvnávýpoved'.
6.3. oclstúpenímod Zmluvy jednej zo zmluvných strán doručený druhej zmluvnej strane v prípade, že jedna zo zmluvných strán podstatným
spósobom porušuje niektoré ustanovenia tejto Zmluvy, pričom za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje okrem iného omeškanie
Držite|a s úhradou splatnej faktúry.
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že ak Džitel'vypovedá Zmluvu Odberatel'ovi a od doručenia výpovede nechce, aby Odberatel'daný odpad
likvidoval vo výpovednej lehote, Odberatel' má nárok fakturovat' Držitel'ovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR bez DPH.
Výpovedná doba a pokuta nie sú aplikovatel'né, ak Držitel'preukáže, že prevádzku ukončuje z dóvodu jej úplnéhozrušenia alebopredaja.
6

Vl,

Prechod zodpovednosti, náhrady škód
1.

2,

4.

Zodpovednost'za nakladanie s odpadom prevzatým podl'a tejto Zmluvy prechádza z Držitel'a na Odberatel'a za podmienky, že Držitel'odovzdal
Odberatel'ovi odpad v súlade s touto Zmluvou.
pokial' dójde po uzatvorení tejto Zmluvy k nezrovnalostiam, ktorých príčinouje neúplnost' alebo nepravdivost' podkladov alebo informáciÍ
poskytnutých Držitel'om pred uzatvorením tejto Zmluvy, alebo zámerne zatajenou informáciou týkajúcou sa odpadov, podstatných pre
uzatvorenie tejto Zmluvy, vyhradzuje si Odberatel' právo odmietnut' prevzatie týchto odpadov. Odberatel' nezodpovedá za Žiadne nák|ady
,rzniknuté Držitel'orli v tejto súvislosti.
Ak odovzdá Držitel'odberatel'ovi odpad iný ako uvedený v č. ll, tejto Zmluvy alebo s inými vlastnost'ami, zavázuje sa uhradit'prípadnú vyŠŠiu
cenu za jeho prevzatie. V prípade, že prevzatie tohto odpadu nebude prípustnéalebo nebude v možnostiach Odberatel'a, DŽitel'sa zavázuje
odberatel'ovi uhradit'všetky náklady spojené s manipuláciou a prepravou tohto odpadu spát' Držitel'ovi a v prípade, ak Odberatel' zabezpeČi
Iikvidáciu tohto odpadu, uhradí mu Držitel'aj náklady na takúto likvidáciu.
účastnícisa dohodli, že odberatel'má právo neprevziat'odpad od Držitel'a, pokial'neuhradí predošlri faktrjru do '14 dníod dátumu jej sPlatnosti.

Vll,
závereěné ustanovenia
1.

2,
J,

4,
5.
6.
7,
8.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj d'alŠievzt'ahY
vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré tu nie sú upravené konkrétnymi ustanoveniami, sa budú riadit' Obchodným zákonníkom a vŠeobecne
záváznými právnymi predpismi, ktoré s predmetom tejto Zmluvy súvisia.
Svojímbodpisom súhlasímso zasielaním informačných e-mailov o zmenách zberov, mimoriadnych situácií a marketingových noviniek,
Zmluvné stiany sa dohodli, že v prípade, ak by bola táto Zmluva alebo ktorákot'vek jej čast'z akéhokolVek dóvodu neplatná, neÚÓinná alebo
nevyl<onatel,ná,, zavázujú sa obidve zmluvné strany bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takejto skutoČnosti dozvedia, uzavriet'novú PlatnÚ
a účinnúZm|uvu.
Túto Zmluvu možno menit'a dopíňat'iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán formoudodatku,
Táto Zmluva sa vyhotoví v 2 (dvoch) rovnopisoch, po podpise Zmluvy obdržíkaždázo zmluvných strán po 1 (jednom) rovnopise.
Táto Zmluva rušía nahrádza všetky predchádzajrjce Zmluvy a dohovory medzi zúčastnenýmizmluvnými stranami vzt'ahujúce sa na Predmet
tejto Zmluvy. AkékolVek ústne dohovory sú neplatnými.
Všeobecné obchodné podmienky firmy ESPlK tvoria neoddelitel'nú súčast'tejtoZmluvy,
Zmluvné strany vyhlasujú, že si všeobecné obchodné podmienky a Zmluvu riadne a pozorne preČÍtali, jej obsahu v_Plnom rozsahu
porozumeli, njtomto právnom úkone sa dobrovol'ne dohodli a prejav ich vóle je slobodný, vážny, zrozumitel'ný a určitý, priČom túto

Zmluvu neuzatvárajú

v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, Na znak svojho súhlasu s obsahom Zmluvy,

vlastnoručne podpísali,

a./Llt/€

dňa:

J0-'é .

2021

V: Starej Lubovni

Odberatel': ESPIK Group s.r.o.

Držitel'

MATERSKA SKl

dňa: 01.03.2021

túto

E;

]ptt<

Príloha č. 1 SÚčASŤ nÁMCOVEJ zMLuvy o posKyTovANi sLUžBy pRl ZBERE A oDvozE oDpADu
V RÁMcl VyUžíVANlA sLUžBy ELEKTRoNIcKEJ EvlDENclE oDpADu.
Podla § 3 vyhláŠky tvtŽp sn Č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti podl,a zákona o odpadoch Držitel,, sprostredkovatel,
obchodník podáva ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roká príslušnémuorgánu životnéhoprostredia do 28, februál
nasledujúceho roka.
komPletný rePort odovzdaného odpadu pre potrebu vedenia evidencie odpadov a ohlásenia o vzniku a

--

nakladaníi odpa;r".

\
Evidenciu biolooického odpadu vedieme za Vás. Výhody využívaniasvstému:

-

prístup
prístup
prístup
prístup

k vyplneným evidenčným listom odpadu
k vypracovanej ohlasovacej povinnosti

k celkovým reportom odovzdaného odpadu
ku kópiám zberných dokladov avývoze odpadu
- možnosť si viest'aj iné druhy odpadov
- možnosť systémovéhozasielania reportu na e-mailovú adresu

-

Prihlasovacie údaje do centrálneho registra (d'alej len ,,CR") evidencie odpadov:

prihlasovacie ineno:
i

i
]

x

Bezplatný prístup do CR Evidencie odpadov po dobu:
l
l

il
]

Obchodné podmienky
Čl. l, Vymedzenie základných pojmov

1,1 Služba - evidencia odpadov, vedenie ohlasovacej povinnosti
1.2 UČet - zákaznícky ÚČet na stránke www.evidenciaodpadov,sk, ideniifikovaný prihlasovacím menom Užívatel'a
í.3 Prevádzkovatel': ESPlK Group s.r.o.
1 .4 UŽivatel' - ÍYzická alebo právnická osoba, ktorej vývoz odpadu zmluvne zabezpečuje
Prevádzkovatel'

Čl. ll. ochrana osobných údajov
2,1 Prevádzkovatel'týmto prehlasuje, Že vŠetkyosobné údaje, ktoré Užívatel'poskytne Prevádzkovatel'ovi, resp. ktoré Prevádzkovatel,
vyžaduje v rámci
a UŽÍvatel'om, a to V §Úlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 20161679 z 27, apúla 2016 o ochrane fyzických osób pri
spracúvaní
Údajov a o vol'nom PohYbe takýchto údajov, ktoným sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so
zákonom ě.la2q18 Z.z, a GDPR o ochrane osobných rldajov a o zmene a doplnení niektonj,ch zákonov. Pri registrácii, alebo
rozšíreníprofilu prevádzl<y, sa
vyžadujtíod
osobné Údaje v rozsahu a obsahu uvedenom v registračnom formulári. Užívatel'registráciou súhlasís uložením svojich osobných
údajov pre uvedený ÚČel a je oprávnený kedykolVek do nich nazrieť, Prevádzkovatel' dodržuje pravidlá o ochrane údajov
Údajov
týkajrjce sa osobných údajov
Užívatel'a a disponuje s nimi dóverne.
Čl. lll. Predmet Zmluvy
3.1 Pri poskytovanÍ sluŽbyPrevádzkovatel'vytvorí UŽÍvatel'ovi podmienkynajmánamožnosťjednoduchej,nýchlej
abezpečnej ivorbyevidenčnýchlistov a
ohlasovacej Povinnosti, ich tlaČe, Pohodlného sledovania kompletného prehi'aou vývozu odpádu a pristúsnycn ieportov, kompletneno prehl,aáu
zmluvných
podmienok, automaiického posielania e-mailových reportov, pripravy ohíasovacej pbvinnostij
a to po'dl'a aktuálne,i ponut<y služby sprístupnenej Užívatel,ovi.

Čl. lV. Práva a povinnosti .Užívatel'a
4-1 UŽÍvatel'je povinný pri vyuŽÍvaní sluŽby korektne vyplniť svoje kontaktné údaje a skontrolovat, správnost, údajov pre účelyslužieb
evidencie odpadu.
je
Užívatel'

povinný udžiavaťsvoje kontaktné údaje vZOý áktualne.

Čl, V. Práva a povinnosti Prevádzkovatel'a
5.1 Prevádzkovatel' je povinný zaistiť nepretržitú dostupnosť služby.

5.2 Prevádzkovatel' je povinný pre UŽÍvatel'a zabezpeČiť spracovanie ridajov o vývoze odpadu do elektronickej podoby s totožnými údajmi (dátum, množsivo
9qP3du, zaradenie odpadu,.názov šoféra, poznámka k zberu), ktoré Užíváter obdžal formou zberného dokladu'o vyvóze odpaáu,
5.3 Za PoruŠeniePovinnosti Prevádzkovatel'a z bodu 5,1 sa nepovažuje prerušenie dostupnosti služby z neodvráitel,nych a objektívnych dóvodov (napr,

.ť3rr,
-n*,/prerušenie dodávky el. energie, výpadok internetového pripojenia serverov, od ktoných je služba závislá a pod.) alebo prerušenie z dóvodu systémových
zásahov zo strany Prevádzkovatel'a (napr. upgrade služby na novú verziu).
5,4 Prevádzkovatel' má právo zrušiť službu Užívatel'ovi,ak vedome poškodzuje službu, alebo sa snažízískat' prístup k informáciám iných UŽívatel'ov.
5.5 Prevádzkovatel'má právo na zmenu týchto obchodných podmienok a je povinný o tom vopred informovat'Užívatel'a,

ril

iii iI

Čl. Vl, Cena predmetu Zmluvy a platobné podmienky

,l|

li
ii

6.1 Cena za poskytnutie SIužby je 26,00 EUR bez DPH / 3,1 ,20 EUR s DPH na jeden rok (365 dní),
Užívatel'využívaevidenciu odpadov bezplatne len pre určenésystémovépoložky. Prístup k plnému využívaniuSlužby na jeden rok (365 dní) je sprístupnený
odo dňa úhrady zálohovej faktúry za Vedenie evidencie odpadu.

Fnísttrtpiné oollozky

do,,CR" wideocie,odpadov:

Prístupné systémové položky

bezplatné

Profil prevádzok + pridať prevádzku

Evidenčný list odpadu

+

možnost'tlače a PDF

Ohlásenie o vzniku odpadu

+

ročnézasielanie e-mailom

+

ú

ú

x

#,
W,

l(ópie zberných dokladov + mesačnéel. zasie|anie

Report vývozu odpadu

len za 26,00 EUR bez DPH ročne spo|u

,*-"z')'

ď

mesačnéel, zasielanie

h-ď

#

ú

Vďaka,,CR" evidencie odpadov si viete viesť aj iné druhy odpadov, ktoré wnikajú na vašei prevádzke,
6,2 prevádzkovatel'si vyhradzuje právo kedykolVek zmeniť cenu za poskytovanú službu. O tejto zmene bude minimálne 30 dní vopred informovat'všetkých
Uživatel'ov služby,
6.3 P|atba je vždy uhrádzaná vopred vo forme predplatného na žiadost'Užívatel'a,,vyžiadanie faktúry" - vyžiadanímfaktúry sa Služba aktivuje manuálne do
24 hodín bez ohl'adu na prijatú platbu, Vyžiadaním faktúry k úhrade si Užívatel'Službu evidencie odpadov závazne objednal.
6.4 Prevádzkovatel' má právo odoprieť využívanie služby Užívatel'ovi, ktoný nemá riadne uhradený poplatok za službu podl'a platného cenníka.
6.5 Prevádzkovatel' umožňuje využívat' službu a jej vol'né systémovépoložky od podpísania Zmluvy za účelomzberu, likvidácie odpadu. Vyskúšanímslužby
nevzniká Užívatel'ovižiaden závázok uhradit' poplatky, ak sa službu rozhodne nevyužívat'po uplynutí bezplatnej lehoty.
6,6 Užívatel'berie na vedomie, že v prípade ukončenia Zmluvy o poskytnutí služby pri vývoze'odpadu počas bezplatnej doby využívania Účtu evidencie
odpadu, mu bude táto Služba spoplatnená sumou 26,00 EUR bez DPH, 31,20 EUR s DPH bez ohl'adu na čas využívaniaSlužby evidencie odpadu.

Čl, Vll, systémové riešenie
odpadu je možnosť si viesť každý odpad, ktorý je zaradený v katalógu odpadov podl'a § 3 vyhlášky MŽP sR ó,36612015Z. z.
7,2 Užívalel'má systémovo nastavené rozšírenérozhranie v daných bodoch:
- možnost'e-mailového preposielania zberných listov o vývoze odpadu,
_ kópie zberných listov za Raždý vývoz odpadu samostatne, obsahujúce rovnaké údaje o množstve odpadu, názov odpadu a jeho kategorické zaradenie,
dátum vývozu odpadu, poznámka, ŠPZautomobilu a šoféra, kto4i zber vykonal. Zberné listy sú automaticky systémovo nahodené hned'po návšteve, vývoze
odpadu z prevádzky Užívatel'a.
li
7.3 Služba evidencie odpadu neumožňuje nahadzovat' a editovať samostatné tlačivo ohlasovacej povinnosti, pretože tlačivá ohlasovacej povinnosti sú
automaticky generované z evidenčných listov, ktoré si je Užívatel'povinný viesť priebežne pri vzniku a odovzdaní odpadu, alo ťaz mesačne.

7.í V systéme evidencie

užívatel' si nastavuie

X
X
|Ý
l// \|
X

a

]i;

utomatické zasielanie e-mailom:

]

l]

i,ii

Posielat'mesačne repoň vývozu odpadu firmou ESPIK

ii
li

Posietat'mesačne kópie zberných listov firmou ESP|K

Posielat'mesačne evidenčnélisty firmou ESPIK - (len pri platnoxn

l]

il

p!í§!u_pe)

posielat'ročnéohlásenie na e.mailovú adresu, termín 30,1, nasledujúci rok - (len pri platnom prístupe)

I

i]i

ili

l,
I

i

ll

Ii

Čl, vttt. Vymedzenie zodpovednosti

Ii
l]

li

8.1 Prevádzkovatel'nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávne, alebo neúplnévypisovanie evidenčných listov, ako aj tlačiva ohlgsovacej povinnosti
Užívatel'jepovinný si overiť všetky náležitosti správneho nahadzovania údajov a priebežne kontrolovať správnosť údajov. V prípade neaktuálnych, aleb(
chybných údajovje Užívatel'povinný na danú skutočnosť upozorniť Prevádzkovatel'a služby.

=ů*

príloha č. 2 všeobecnéobchodné podmienky pri zbere a odvoze odpadu
1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (d'alej len ,,VOP'') tvoria
neoddelitel'nú súčasťkaždej Zmluvy, ktorej predmetom je zber a

likvidácia odpadu, uzatvorené medzi právnickou alebo fyzickou

osobou

-

podnikatel'om uvedenou v Zmluve ako Držitel'om odpadu na

jednej strane (d'alej len ,,Držite|-') a firmou ESPlK Group s.r,o,,
tČo: +o754768,so sídlom orlov 133, 065 43 orlov, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd, Sro, vložka

ě,26349lP ako Odberatel'om odpadu

2.

2.1.

3,

len,,Odberatel"').

na druhej strane

(d'alej

Zmluva nadobúda účinnosťnasledujúci deň po jej zverejnení v
Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR zmysleust.
§ 5a ods. 1 a 4 zákona ó. 211|2OOO Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektoných zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskoršíchpredpisov, Platné len pre

povinne zverejňované Zmluvy.
Na základe Zmluvy o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
sa Držitel' zavázuje uhradit' Odberatel'ovi cenu uvedenú v Zmluve a
Odberatel'sa zavázuje poskytnúť danú službu pre Džitel'a na základe
Zmluvy pri zbere a odvoze odpadu.

PrehlásenieOdberatel'a
3.1. Odberatel' prehlasuje,

že na uskutočnenie uvedených činností
disponuje príslušnýmioprávneniami vydanými Okresným úradom v
Starej lubovni, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle
§ 5 ods. llzákona NR SR č. 525120023 Z.z. Registračnéč.: OU-SLOSZP-2O1B/000672-010lPv, Štátnou veterinárnou a potravinovou
správou SR reg, Č.: STOD-SL46-SK
3,2. Odberatel'sa zavázuje, že bude plniť podmienky Zmluvy a bude sa
správať tak, aby nedochádzalo k porušovaniu platných všeobecne
záv ázný ch právnych predpisov.

3,3, Zmluvné strany týmto prehlasujú, že konajú na základe plnej moci za
svoje spoločnosti v rámci Zmluvy, kiorej predmetom je zber a
likvidácia odpadu.

3,4. Vlastníkom nádob poskytnutých Odberatel'om podl'a tejto Zmluvy je
po celú dobu Odberatel',

3.5. Odberatell vykonáva práce s odbornou starostlivosťou a zohl'adňuje
pritom najnovšístav vedy a techniky.

3.6. Pracovník Odberatel'a vždy pri odbere odovzdá zberný list s
uvedenou váhou a množstvom odobratých nádob odpadu, ktoré
zadávatel' potvrdí.

3.7. Odberatel' zabezpečí,aby všetky prenajaté predmety boli čistéa
spósobilé nasadenia. Nádoba nespósobilá pre nasadenie je taká

nádoba, ktorá nespíňa technické a hygienické pravidlá pre nasadenie
(napr. diery, silný zápach, silné znečistenie, defekt po požiari atd'.)
3,8. Odberatel' je povinný zabezpečiť,že osoby ním poverené na plnenie

tejto Zmluvy budú v

objektoch Držitel'a dodržiavat'

domový/pťevádzkový poriadok Držitel'a.

3.9. Odberatel' nastavuje dni vývozu odpadu a móže kedykolVek podl'a
logického usporiadania a nákladovosti zmeniť určenédni zberu

4.

odpadu, avšak musí informovať Držitel'a e-mailom.

PrehlásenieDžitel'a

4.1. Držitel'sa zavázuje, že uvedené údaje v Zmluve, ktorej predmetom je
zber a likvidácia odpadu sú správne a platné podl'a právnych
predpisov SR.

4.2, Držitel' bol informovaný Odberatel'om pred uzatvorením Zmluvy o
všetkých poplatkoch, ktoré v súvislosti s plnením Zmluvy platí
Odberatel'ovi a o ich aktuálnej výške a výslovne s nimisúhlasí.

4.3. V prípade, ak Zmluvu podpísal zástupca, poverený pracovník Džitel'a
prehlasuje, že je informovaný štatutárny orgán spoločnosti, a že tento
s tým výslovnesúhlasí,

4.4. Držitel' bol, riadne poučený a upozornený na právne dósledky
nepravdivosti vyššieuvedených prehlásení, ako aj na možnosť
naplnenia skutkovej pod§taty trestného činu podvodu podl'a
príslušných ustanovení Trestného zákona v platnomznení.

4.5. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že konajú na základe plnej moci z
svoje spoločnosti v rámci Zmluvy, ktorej predmetom je zber
likvidácia odpadu.

4.6. Držitel' zabezpečípre Odberatel'a včas pred začatím plnenia ZmIur,
priestory a pozemky potrebné na vykonanie prác, ako aj všetk

prevádzkové podklady a informácie potrebné na realizáciu zmluvnéh

Vzťahu.

4,7. Držitel' zabezpeěí prístupnosť k nádobám Odberatel'a tak,

ab

nevznikali zbytočnéprestoje Odberatel'a, Časový prestoj vodiča j
určený na maximálne 10 minút. Po určenom časovom |imite m
pracovník Odberatel'a právo nerealizovať vývoz odpadu.
4.B. Držitel' umožníOdberatel'ovi bezprostredný prístup k prevádzke

motorovým vozidlom (napr. zabezpečený 2. vstup na účel
zásobovania v blízkosti prevádzky, zaparkovanie auta v blízkos
prevádzky a pod,),

4.9. Držitel', ktoryi má svoju prevádzku

v

centre mesta

a

podliehi

obmedzenému časovémuvstupu motorového vozidla k prevádzke jr
povinný Odberatel'ovi umožnit' odber odpadu vo vyhradenom časr
podl'a nariadení mesta.

4.10,Držitel'

sa

zavázuie odovzdávať vytriedený odpad

zmluvnému nakladatel'ovi s odpadom.

výhradnt

4.11,Pozastavenie prevádzky vzt'ahujúce sa na čl. lV, bod 2.4. íejt<
Zmluvy, a tým aj prerušenie odberu avývozu odpadu Užívatel'a

je

podmienené presne určeným dátumom opátovnéh<

spustenia, avšak s maximálnou dobou pozastavenia odberu

1

mesiac. Po uplynutí 1 (iedného) mesiaca pozastaveného odberr"
sa automaticky obnoví opetovné plnenie Zmluvy podl?
dohodnutých podmienok aj v prípade, ak Užívatel' neoznám
opátovné otvorenie prevádzky.
5, Zodpovednost'
5.1. Držitel'zodpovedá za zverené nádoby, ktoré mu boli v čase pred
prvým zberom doručenéa potvrdené zberným listom Odberatel'a, a
taktiežza nádoby doručenéaj v priebehu realizáciezberov.
5,2. Držitel' je povinný zistit', či pre predmet Zmluvy existujú všetky
predpoklady na riadne poskytnutie a použitie danej nádoby. V

opačnom prípade je Držitel' povinný Odberatel'a ihned' informovať.
pokial' Držitel' nebude informovať odberatel'a o skutočnosti, že
existujti predpoklady, ktoré obmedzujú riadne poskytnutie a použitie
danej nádoby, nesie všetky náklady spojené so vzniknutou situáciou
DržiteI',

5.3. Držitel' zabezpečí, aby nádoby poskytnuté Odberatel'om boli
zabezpečené pred odcudzením a|ebo poškodením, Ak nádoby budú
vykazovať vady (zjavné vady) je povinný informovaťOdberatel'a.

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota pre udanie správy Odberatel'ovi

o lavnej vade poskytnutých nádob sa stanovuje na lehotu 3 dni odo
dňa, ako nádoby obdržal.
5.5, V prípade, ak zjavne poškodenú nádobu doručíOdberatel'Držitel'ovi,
má právo na mieste takúto nádobu odmietnuť a právo požiadat'
Odberatel'a o náhradnú vyhovujricu nádobu.

5.6, Držitel'alebo zamestnanci pracujLlci na prevádzke Držitel'a sú povinní

vkladať odpad len do nádob na to určených a označených príslušnými
právnymi predpismi odpadového hospodárstva,

a) nádoby označené ako vedl'ajšie živočíšne
produkty, neurčenéna
|'udskú spotrebu, materiá| kategórie 3 sú používanévýhradne na
biologický odpad označený podl'a vyhlášky katalógu odpadov
36512015 Z.z,, č. odpadu 20 01 0B l 02 02 03 / 02 06 01 a pod.
b) nádoby označené ako vedl'ajšie živočíšne
produkty, neurčenéna
|'udskú spotrebu, materiál kategórie 3, č, odpadu 20 01 25 * jedlé oIeje

a tuky sú používanévýhradne na prepálené rastlinné oleje a tuky z
fritéz používaných Držitel'om.
5,7, Držitel'zodpovedá a berie na vedomie, že odpad pod katalógovým
číslom20 01 25 - jedlé oleje a tuky sa vlieva do nádob vychladený a
zbavený hrubých nečistót (strúhanka). Taktiež dbá na maximálnu

kapacitu dodaných nádob, pričom dodržuje maximálnu hranicu

plnenia, ktorá je štandardne udaná na max, 5 cm od okraja, Nádoby

móžu byt'vybavené tesniacou gumičkou, kovovou obručou alebo

tesniacim viečkom pod uzáverom.

sfi*
6.

Zmluvné pokuty a poplatky
6,1, Odberatel' má nárok na uloženie zmluvných pokút, ktoré sú
fal<turované Držitel'ovi na úhradu Odberate|'ovi alebo móžu byť
Odberatel'om započítanévoči odmene z plnenia, a to pre nasledujúce
porušenia zo strany Držitel'a:

Držitel' poskytne mylné/klamlivé informácie v prípade
akýchkol'vek zmien a skutočností, ktoré sa vzťahujúna činnosť
Odberatel'a, To platí aj v prípadoch, ak Držitel' nahlási dočasné
zatvorenie prevádzky a v skutočnosti poskytuje služby, z kto1ich sa
produkuje biologicky rozložitel'ný odpad.
b) odcudzené alebo zjavne poškodené nádoby - zmluvná pokuta vo
výške 20-70,- EUR za kus, podl'a vel'kosti nádoby (30 L, 50 L, 60
L-20,- EUR a|ebo 120 L, 1000 L* 70,- EUR).
c) nedodržanie právnych predpisov v rámci plnenia - zmluvná pokuta
vo výške 50,- EUR.
d) pri opátovnom zaslanífaktúry má Odberatel' nárok na poplatok v
sume 5,- EUR za 1 ks zaslanej íaktúry.
e) v prípade, ak Držitel' vyúčtujeOdberatel'ovi faktúru s chybnými
alebo nedohodnutými podmienkami má Odberatel'nárok na poplatok
v sume 5,- EUR za 1 ks zaslanej faktúry.
f) faktúra od Držitel'a musí byť Odberatel'ovi doručená do 5 dní od
vystavenia faktúry, v prípade ak tak nenastane, má Odberatel' nárok
na pop|atok v sume 20,- EUR za zaslanú faktúru.
Pokuty a poplatky sú uvedené bez DPH a splatné do 7 dní od
vystavenia faktúry.
6.2, Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že ak Držitel'vypovedá alebo
odstúpi predmetnú Zmluvu Odberatel'ovi a od doručenia výpovede
nechce, aby Odberatel'daný odpad likvidoval vo výpovednej lehote,
Odberatel' má nárok fakturovať Držitel'ovi jednorazovú zmluvnú
pokutu vo výške 300,- EUR bez DPH. Výpovedná doba nie je platná
pre prevádzku, ktorá preukáže, že prevádzku ukončuje z dóvodu
úplného zrušenia alebo predaja.

a) ak

7.

Zmluvný jazyk
7,1. Ak sa táto Zmluva, jej prílohy a doplnky prekladajú do iného ako

8.
B.1

.

9,

slovenského jazyka alebo sa v tomto jazyku aj podpisujú, je pre výklad
v prípade nezrovnalosií určujúcaslovenská jazykováverzia.
Komunikácia relevantná pre Zmluvu
DržiteI' je povinný adresovať administratívnu komunikáciu týkajúcu sa
tejto Zmluvy (napríklad zmena bankového spojenia, podpisovania,
výpoved') obchodnému oddeleniu e-mailom, pričom je povinný
dodržat' určené lehoty a zaslať dokumenty včas,

Úplnost'
9,1, Táto Zmluva obsahuje všetky dohody Zmluvných strán, ktoré sú
potrebné na realizáciu dodávok a prác v rámci oblasti služieb. lné
dohody, ostatné vedl'ajšie dojednania a|ebo iné dokumenty, okrem
dol<umentov uvedených v zozname príloh, neexistujú, Pred
uzatvorením Zmlwy dohodnuté ústne dohody alebo písomne dohody
a podmienky a takisto aj ostatná korešpondencia v rámci

prípravnej fázy Zmluvy, ktorá sa týka oblasti poskytovaných služiéb
sa nahrádzajú touto Zmluvou.
9.2. Odberate|'disponuje viacenými bankovými účtami,ktoré nemusia byť
zmienené v tejto Zmluve, ale Držitel' je vždy povinný smerovať úhradu
platieb na číslobankového účtuuvedeného vo faktúre od Odberate|'a.
9.3, Lehota sp|atnosti faktúry za mesačnú íakturáciu oleja je 30 dní. V
prípade fakturácie za časovéobdobie dlhšie ako ,jeden mesiac je
splatnost'45 dní odo dňa doručenia faktúry druhej zmluvnej strane.

10. Záverečnéustanovenia

10,1 Odpady sú zatriedené podl'a podmienok daných platným zákonom o
odpadoch a jeho vykonávacími predpismi, ako aj ostatnými platnými

všeobecne záváznými právnymi predpismi upravujúcimi odpadové
hospodárstvo.

10,2Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú
zo Zmluvy (a jej prípadných zmien či doplnkov), vrátane sporov o jej
platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane akýchkol'vek nárokov z nej
vyp|ývajúcich alebo s ňou súvisiacich, vrátane nároku na náhradu
spósobenej ujmy alebo škody, budú predloženéna Okresný súd Stará
lubovňa, ul, 17, novembra 30, 064 01 Stará l]ubovňa. Teda zmluvné
strany sa vzájomne dohodli a vyhradzujú si, že vecne a miestne
príslušnýmsúdom na konanie vo veciach sporov vzniknutých v
súvislosti s touto Zmluvou je príslušným súdom Okresný súd Stará
l-ubovňa, ul. 17, novembra 30, 064 01 Stará l-ubovňa.
10.3 Odberatel's Držitel'om sa dohodli, že prílohy a všeobecné obchodné

podmienky k Zmluve, sú obchodným tajomstvom a nie sú
sprístupnené tretím stranám bez predchádzajúceho písomného

súhIasu.
10.4 Držitel' berie

do úvahy, že povinné zverejňovanie zmlúv zverejňuje
bez telefonických kontaktov, prístupových údajov do evidencie a
podpisu na Zmluvách. Taktiež VOP vpadajú do obchodného

tajomstva, ktoré sa nezverejňujú. Obchodné tajomstvo tvoria všetky
skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy stivisiace s
podnikom, ktoré majú skutočnúalebo aspoň potenciálnu materiálnu
aIebo nemateriálnu hodnotu, nie sú príslušných obchodných
kruhoch bežne dostupné, majú byť podl'a vóle majiteI'a obchodného
tajomstva utajené a majitel' obchodného tajomsiva zodpovedajúcim
spósobom ich utajenie zabezpečuje.
10.5 Proti porušeniu alebo ohrozeniu práva na obchodné tajomstvo
prislúcha majitel'ovi obchodného tajomstva právna ochrana a pokuta
min. 10 000,- EUR od závažnosti porušenia.
10,6 Ceny uvedené v tejto Zm|uve sa móžu každý rok upravovať o ročnú
mieru inflácie, alebo pri zvyšovaní nákladov pri zhodnotení, likvidácii
odpadu. Vyrozumenie o navýšeníceny dostane každý Džitel'ak táto

v

situácia nastane, pričom bude zaslaný informačný list na sídlo
Držitel'a,

l]
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i,
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i,
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Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku.
Zmluvné sirany sa zavázujú, že sa budL] správat'tak, aby nedochádzalo k porušovaniu platných všeobecne závázných právnych predpisov
upravujúcich zákazkorupcie, najmá, že nebudú prijímat'/poskytovat'/žiadat'akékol'vek peňažnéalebo nepeňažné výhody (úplatky) za porušenie
povinností vyplývajúcich zo zamestnania, povolania alebo funkcie, resp, za zvýhodnenie vlastného postavenia alebo postavenia akejkolVek
inej tretej o§oby, takémuto správaniu sa budú snažit'predchádzal'a v prípade vedomosti alebo dóvodného podozrenia o existencii takéhoto
konania vyvodia z tejto vedomosti/tohto dóvodného podozrenia primerané právne dósledky. Zmluvné strany berú na vedomie, že nulová
tolerancia korupcie je jednou z principiálnych zásad podnikania firmy ESPlKGroup s,r,o., lČO: 46 754768,so sídlom Orlov 133, Orlov065 43.
Firma ESP|K vykonáva svoju činnost'v súlade s platnými právnymi predpismi, všeobecne prijatými štandardmi etiky, zásadami poctivého
podnikania, etickým kódexom a hodnotami firmy ESP|K. Zmluvné strany d'alej berú na vedomie, že akékol'vek porušenie zákonných alebo
etických pravidiel móže ktokol'vek oznámit' firme ESPlK formou e-mailu na adresu: compliance@espik.sk (d'alej len "compliance emailová adresa"). lnformácie poskytnuté prostredníctvom compliance e-mailovej adresy považuje firmy ESPlK za vel'mi diskrétne a dóverné,
slúžiace len pre interné účelyodhalbvania korupcie, nelegálneho a neeiického správania. Preto prístup na compliance e-mailovú adresu má
vo firme ESP|K len vel'mi úzky okruh osób (dve osoby),

