
č.reg. zmlúv ZpS a DSS 49/2013  

 

 

Zmluva č. 49/2013 

O ODBERE KUCHYNSKÉHO ODPADU ZO STRAVOVACEJ PREVÁDZKY 

 

 

 

Zmluvné strany 

 

 

 

Dodávateľ:  Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku 

   Sídlo: SNP 4 

              89 01 Svidník 

   IČO:  00696323 

   Štatutárny orgán: Ing. Tatiana Pavľučuková 

                                                                poverená riadením ZpS a DSS 

 

 

/ďalej len dodávateľ/ 

a 

Odberateľ:                Mária Demjanová 

 

 

/ďalej len odberateľ/ 

 

 

 

uzatvárajú podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení túto zmluvu o odbere 

a odvoze kuchynského odpadu: 

 

 

 

I. Predmet zmluvy 

 

 

Predmetom zmluvy je: 

1. Záväzok odberateľa odoberať a odvážať kuchynský odpad, ktorý dodávateľ 

produkuje vo svojej stravovacej prevádzke. 

2. Stanovenie podmienok pravidelného odberu a odvozu kuchynského odpadu 

pre dodávateľa kuchynského odpadu, ako aj pre odberateľa kuchynského 

odpadu. 

3. Cena za odpad a spôsob jej úhrady. 

 

 

 

 

 

 



II. Podmienky a spôsob odberu a odvozu kuchynského odpadu, práva 

a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Odber sa uskutočňuje jedenkrát denne, a to v dňoch, kedy sa kuchynský odpad 

vyprodukoval a odberateľ je povinný zobrať všetok pripravený kuchynský 

odpad. 

2. Dodávateľ pripraví kuchynský odpad na odvoz do nádob odberateľa, ktoré 

musia byť odovzdané najneskôr do 7.00hod dňa, v ktorom sa odber 

uskutočňuje. 

3. Naplnené nádoby s kuchynským odpadom si odberateľ prevezme z priestorov 

na to určených v čase od 17.00hod do 18.00hod. 

4. Odberateľ prevezme kuchynský odpad v dňoch, ktoré sú mu určené podľa 

harmonogramu. 

5. Kuchynský odpad zo stravovacej prevádzky dodávateľa bude odberateľ 

odvážať vlastným dopravným prostriedkom na svoje náklady a zodpovednosť. 

6. Kuchynský odpad je zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ /ES/ č. 1069/2009 zakázané používať na 

kŕmenie chovných zvierat, okrem kožušinových zvierat. 

7. Dodávateľ sa zaväzuje: 

 Pripraviť odpad na jeho prevzatie a odvoz odberateľom v dohodnutom 

čase a na vyhradenom mieste do pripravených nádob odberateľa. 

 Zabezpečiť, aby sa v kuchynskom odpade nachádzali len potravinové 

zvyšky. 

8. Odberateľ sa zaväzuje: 

 V deň odberu pripraviť čisté a uzatvárateľné nádoby na kuchynský odpad. 

 Prevziať odpad v dohodnutom čase. 

 Dodržiavať hygienické predpisy a manipulovať s odpadom tak, aby 

nedošlo k znečisteniu priestorov vyhradených na uskladnenie kuchynského 

odpadu. 

 

 

 

III. Cena a platobné podmienky 

 

 

1. Cena za kuchynský odpad bola dohodou zmluvných strán stanovená 

v paušálnej výške 6 € za 1 kalendárny mesiac. 

2. Cena je stanovená bez ohľadu na počet odberov v mesiaci a množstvo 

vyprodukovaného odpadu. 

3. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť stanovenú cenu za odpad v prospech účtu ZpS 

a DSS č.8827322100/5600, v termíne do 15. dňa v mesiaci, v ktorom sa odpad 

odoberá.   

 

 

 

 

 

 

 



IV. Všeobecné a záväzné ustanovenia 

 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 10.06.2013. Zmluva nadobúda 

platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle ZpS a DSS. 

2. Podpisom zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú, že budú plniť dohodnuté 

podmienky. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné uskutočniť len 

v písomnej forme dodatkom podpísaným oboma stranami. 

4. Zmluva môže byť zrušená po vzájomnej dohode alebo jednostrannou 

výpoveďou jednej zo zmluvných strán v písomnej forme. Výpovedná lehota je 

1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jej doručení 

druhej zmluvnej strane. 

5. Zmluva je vyhotovená v troch origináloch, z ktorých jeden dostane odberateľ 

a dva dodávateľ kuchynského odpadu. 

6. Táto zmluva ruší Dohodu o odbere kuchynského odpadu zo dňa 05.11.2012. 

7. Zmluvné strany berú na vedomie, že pre ostatné podmienky neupravené touto 

zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 

 

 

Vo Svidníku dňa 10.6.2013 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................                                   ...................................................... 

 

Dodávateľ odpadu (pečiatka a podpis)         Odberateľ odpadu (podpis) 

Ing. Tatiana Pavľučuková, v.r.                                                      Mária Demjanová, v.r. 

poverená riadením ZpS a DSS 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia zmluvy: 10.6.2013 

 

 

Dátum účinnosti zmluvy:     11.6.2013       

 

 

 

 

 



 

 

 

  


