ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU
2:,12�
č. zmluvy: 2018 / SZ ......
... ....
/ uzatvoril: Ing Juraj PitoMk
uzatvorená v zmysle §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnlka v znenl neskoršlch predpisov
(ďalej len „Zmluva") medzi:
držiteľ odpadu (ďalej len .Držiteľ ")

Obchodné meno:
Sldlo:
C1

l1t?ile11Jkc../ ;-i,lo. Str. !tle� (A�vcdte 6''!ľl.

,St ft/e/023/t_;

!CO: � ]tJII a 6 l/
!C DPH/DIC: W.21 '1W/'3f
Názov prevádzky:
Adresa prevádzky:
Otváracie hodiny: ::/.

00 -(f 00

e

Tel. kontakt: t)4{/ 4UC Z.?O
Email:
f&1i bo.c,;; rO v'..s
CJv,fŕl,( J'J1 . .S�

J,

odberateľ odpadu (ďalej len .Odberateľ")
Obchodné meno
ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
Sldlo
tCO:
46754768
ICDPH:
SK2023566666
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
SK90 5600 0000 0086 7346 9002 / KOMASK2X
československá obchodná banka, a.s.
SK40 7500 0000 0040 2214 4484
Kontakt:
info@espik.sk, fakturacne @esp1k.sk
0950 401 401 - lnfollnka

OS Prešov Oddiel: Sro, vložka člslo 26349/P
Registrácia:
ST0D-SL46-SK /ST0D-PK118-SK IC j 1027/2013
úradné člsla:
Zodpovedná osoba: KOIZ.IClt/ZJVlf' ;'1/r!ZÍ,1
Rozhodnutie:
č.j · OU- SL-OSZP-2018/ 001852-002
Register partnerov VS: Clslo vložky RPVS: 6400
Ked'te drttter odpadu potrebuje zllkvldovaľ odpad, resp. s nim naloftt' v sulade s o zlikonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znenl neskortlch prjvnych predpl1ov
a v súlade I vykonhacfml predpismi k predmetnému ztkonu 11 zmluvné strany dohodli takto:
-

/

Predmet zmluvy

Držiteľ odpadu sa zaväzuJe, te bude Odberateľovi odovzdávať výlučne odpady uvedené v článku II, bod 1, tejto Zmluvy a Odberateľ sa zaväzuJe tieto odpady zltkvtdovaf,
resp. naloU s nimi v súlade s platnou legislatívou
Držlleľ odpadu sa zaväzuJe, 1e za prevzabe a odvoz odpadu, podľa tejto Zmluvy a Jeho násrednú hkVJdaciu, resp použitie v súlade s platnou legislatívou, zaplatí Odberateľovi
cenu dohodnutú podľa článku II . bod 1, teJto Zmluvy a dodrží ostatné ustanovenia tejto Zmluvy

II.

Odpady, mnotstvo a cena
Držiteľ odpadu, sa zaväzuje odovzdávať Odberateľovi nasledovné druhy odpadov, v nasledovnych množstvách a za nasledovné ceny, kde odberateľ a dodávateľ sa zaväzuje,
k nižšie vypísaným častiam tejto zmluvy

A) Odvazat pouz1te rastlmne oleJe a tuky z prevadzky drz1tel a odpadu pod kodom 20 01 25

D

Odberateľ sa zaväzuje platrt' Držiteľovi I
EUR' E bez DPH za 1 kg odobratého použitého oleja a tuku na základeO faktúry/o pokladnlCného
dokladu vystaveného držiteľom Podkladom k vystaveniu bude odberateľom potvrden)' dodacl / zberný list, resp záznam o odbere odpadu v elektronk:k.ej podobe
Prístupný aJ na wwwev1denCJaodoadov Sk
Odberateľ poskytuje Držiteľovi v rámci dlhodobej spolupráce tzv "Bodový systém", kde katdý 1kg odpadu má hodnotu 1 bod Pri nazbieranl dostatočn�ho počtu
bodov Je mo!nosr čerpania produktov z produktového katalógu Produktovy katalóg je k nahliadnutiu na stránke www esp1k sk. Bližšie informácie o bodovom systéme,
sú na stránke www oreoateovoie, 5k

Počet a objem zapotičaných zberných nádob
DojednanY V'(Voz prepáleného oieja v intervale

�

--------�

B) Odvazat vedlaJš•e i1voc1sne produkty matenal kategone 3 „ kuchynsky odpad

o

z prcvadzky drz1tela odpadu pod kodom 20 01 08

Drt,ter. kuchynského odpadu rešpektuje metodický pokyn M2P a RR SR. te frekvencia vývozu Je dana minimálne jédenkrat týždenne. v zévislosti od teploty p,ostredia.

Dr:!lter odpadu sa zaväzuje platiť odberateľovi nasledovne:
Vývoz odpadu 4x mesaene
�
� EUR IE bez DPH mesačne
� Objem suda 60 L • 1ks týtdenne
Každ)' prevzatý sud navyše v danom mesiaci je spoplatnen)' sumou 7 ,50€ bez DPH

fvl

D
D

Iné dojednané podmienky:
Dojednaný vyvoz odpadu v Intervale:

Objem suda 60 L
Cena za zber a odvoz odpadu bez DPH:

Vývoz odpadu ax mesaene
r-::-::--1 EUR IE bez DPH mesačne
�
Objem suda 60 L - 2ks týtdenne
Každý prevzatý sud navyše v danom mesiaci je spoplatnen)' sumou 7,00 E bez DPH

Klldý prevzatý sud navyie v danom mesiaci:

Vývoz odpadu 12x me11Cne
� EUR IE bez DPH mesačne
�
Objem suda 60 L - 3ks týtdenne
Každ)' prevzatý sud navyše v danom mesLaci je spoptatnený sumou 6,90€ bez DPH

Počet ks a ob1em zapotičaných zberných nádob
Platnosť zberu odpadu od:

'?:P./?.

/ X 60.l.

EUR mesačne

EUR/E bez DPH

rezervné nádoby

'---------�

/....4..<?..:...
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Odberateľ odpadu má nárok fakturovať drtrteľovi odpadu odplatu za vývoz odpadu aj v prípade. ak držiteľ odpadu neodovzdá odpad v zmysle hore uvedeného balíku dojednaného
vývozu odpadu a nepodpíše odberateľovi odpadu zbernY 11st o odovzdaní odpadu Fakturácia sa uskutočni k poslednému dflu v mesiaci. Splatnosť faktúry Je 14 dni

