
1 

 

brantner 
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES 

číslo zmluvy: 54/PZ /2021 

ZMLUVA 

o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva") 

ČI. I 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Názov: Obec Lendak 

Sídlo: Kostolná 194/14, 059 07 Lendak 

Zastúpený: Pavel Hudáček, starosta obce 

IČO: 00326321 

Telefón: 052/468 58 71 

E-mail: sekretariat@lendak.sk 

1.2 Poskytovateľ: 
Obchodný názov: 

Sídlo: 

Zastúpený: 

Brantner Poprad, s.r.o. 

Nová 76, 058 01 Poprad 

Ing. Tibor Papp, konateľ 

Ing. Martin Suchý, prokurista 

Obchodný register: 

IČO: 

DIČ: IČ pre DPH: Telefón: E-mail: 

Bankové spojenie: 

OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10137/P 

36 444 618 

2020016988 

SK 2020016988 

052/ 7767 251 

poprad@brantner.sk 

Tatra banka, a.s., pobočka Poprad 

BIC-SWIFT kód:TATRSKBX 

IBAN:SK2711000000002620844764 

Kontaktné osoby vo veciach 

technických: 

Eva Heribanová, obchodný referent - 0902 650 650 
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ČI. II 

Preambula 

2.1 Objednávateľ je držiteľom odpadov v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení (ďalej 

len „Zákon o odpadoch"). 

2.2 Poskytovateľ, Brantner Poprad, s. r. o., je spoločnosť, ktorá sa zaoberá nakladaním s odpadmi, zberom, 

prepravou, zhromažďovaním a triedením odpadov za účelom ich ďalšieho zhodnotenia, prípadne 

zneškodnenia. Poskytovateľ deklaruje, že bude vykonávať svoje práva a povinnosti spôsobom a za 

podmienok vyplývajúcich mu z ustanovení tejto zmluvy a v súlade s platnými normami a predpismi 

Slovenskej republiky. 

2.3 Objednávateľ zabezpečuje plnenie povinností v zmysle Zákona o odpadoch, a 

v zmysle platných právnych predpisov týkajúcich sa odpadového hospodárstva obce. 

2.4 Poskytovateľ má v zmysle ustanovení Zákona o odpadoch uzavretú zmluvu s príslušnou Organizáciou 

zodpovednosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadu (ďalej len ako „OZV"), ktorá je zmluvným partnerom 

Objednávateľa. 

2.5 Vzhľadom na vyššie uvedené uzatvárajú zmluvné strany túto Zmluvu za podmienok ďalej v nej uvedených. 

ČI. III 

Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie, a platobné 

podmienky pre nakladanie s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Lendak. 

3.2 Špecifikácia odpadov určených pre zber a ďalšie nakladanie s nimi je stanovená v zmysle Vyhlášky MŽP 

SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov") nasledovne: 

 

 
ČI. IV 

Miesto plnenia a rozsah služieb 

4.1 Miestom plnenia je územie obce Lendak. 

 

 

 

 

 

 

Kat. číslo Názov Kat. Popis 

15 0101 obaly z papiera a lepenky 

20 0101 papier a lepenka 

20 01 25 jedlé oleje a tuky 

O kartónové obaly bez prímesí 

O vytriedený papier - noviny, 

časopisy, letáky a p. 

O odpadové jedlé oleje a tuky 
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4.2 Rozsah služieb: zber a odvoz odpadov uvedených v čl. 3.2 za účelom ďalšieho zhodnotenia, formou výkupu 

od občanov, škôl, školských zariadení a organizácií, ktorých zriaďovateľom je obec. 

ČI. V 

Dodacie podmienky 

5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa zber a ďalšie nakladanie s odpadmi za účelom 

ich ďalšieho zhodnotenia riadne, včas a v plnom súlade s platnými zákonmi a normami, právnymi a 

technologickými predpismi Slovenskej republiky a to v najvyššej možnej kvalite. 

5.2 Odber odpadov uvedených v čl. 3.2 Zmluvy bude zabezpečený zberom a odvozom odpadov z miesta 

určeného Objednávateľom na miesto ďalšieho nakladania s nimi (zabezpečí Poskytovateľ) podľa vopred 

dohodnutého harmonogramu. 

5.3 Miestom ďalšieho nakladania s odpadmi je areál sídla Poskytovateľa - Nová ulica 76, Poprad. 

5.4 Po prevzatí odpadu spôsobom uvedeným v čl. 5.2 sa Poskytovateľ stáva jeho nasledujúcim držiteľom v 

zmysle Zákona o odpadoch. 

5.5 Prevzatý odpad kategórie 15 01 01 a 20 01 01 bude odvážený na certifikovanej váhe a Poskytovateľ 

zabezpečí vystavenie potvrdenia o množstve odpadu, tzv. vážny lístok. Množstvo prevzatého odpadu 

kategórie 20 01 25 je stanovené na základe objemu zberných nádob. Poskytovateľ zašle Objednávateľovi 

a v prípade vyhradeného prúdu odpadov taktiež príslušnej OZV (mailom) Zoznam listov váženia a 

Potvrdenie o prevzatom množstve oleja za kalendárny mesiac, ako podklad pre evidenciu množstva 

odpadov v termíne do 10 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

Čl. VI 

Cena za plnenie predmetu Zmluvy 

6.1 Náklady spojené s poskytovaním služieb uvedených v čl. III, IV a V Zmluvy znáša výlučne Poskytovateľ. 

6.2 Za prevzatý odpad Poskytovateľ vypláca pôvodcom odpadov tovar - hygienické potreby (toaletný papier, 

kuchynské utierky, hygienické vreckovky a p.), prípadne peňažnú hotovosť, v súlade s platným Cenníkom 

Poskytovateľa. 

6.3 Platný Cenník Poskytovateľa sa bude odvíjať od výkupných cien nastavených od výrobcov. 
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ČI. VII 

Osobitné ustanovenia 

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje v prípade potreby zabezpečiť súčinnosť pri tvorbe harmonogramu zberu 

poskytnutím mapových podkladov a údajov z evidencie obyvateľstva - identifikácia bytových domov a pod.. 

7.2 Poskytovateľ zabezpečí prípravu propagačných materiálov, oznamov, letákov na vlastné náklady. 

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje v prípade potreby zabezpečiť súčinnosť pri distribúcii propagačných materiálov 

prostredníctvom dostupných miestnych prostriedkov, napr. web stránky, miestneho rozhlasu, vývesných 

tabúľ a pod. 

7.4 Ak dôjde k zmene organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len OZV) Objednávateľ je povinný nahlásiť 

túto zmenu Poskytovateľovi mailom na poprad@brantner.sk alebo listom na adresu uvedenú v čl. I. 

7.5 Poskytovateľ je povinný vykonávať dohodnuté práce včas, kvalitne a v súlade s dohodnutým 

harmonogramom zberu. 

7.6 Poskytovateľ je povinný na pracovisku a v jeho okolí chrániť životné prostredie, zdravie 

a majetok obyvateľstva a zároveň vykonať nevyhnutné opatrenia, aby nedošlo k 

znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. 

7.7 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať práce kedykoľvek počas plnenia predmetu tejto Zmluvy, vrátane 

kontroly hmotnosti odpadov. 

7.8 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať u Poskytovateľa dodržiavanie platných predpisov, dodržiavanie 

prác podľa harmonogramu a dožadovať sa odstránenia zistených nedostatkov. 

7.9 Ak Poskytovateľ z určitých dôvodov nemôže realizovať v dohodnutom termíne povinnosti vyplývajúce mu 

z predmetu tejto zmluvy, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať objednávateľa a svoju 

povinnosť splniť v najkratšom možnom termíne. 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

8.1 Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží jedno vyhotovenie. 

8.2 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody obidvoch zmluvných 

strán a to písomne, formou číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

8.3 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej 

republiky, najmä Zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.  
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Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.7.2021 do 30.6.2026 

Túto Zmluvu je možné ukončiť jedným z nasledovných spôsobov: 

a) písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ak 

1. druhá zmluvná strana porušila svoje zmluvné povinnosti a 

2. na porušenie svojich zmluvných povinností bola písomne upozornená druhou zmluvnou stranou a 

3. porušenie svojich zmluvných povinnosti alebo jeho následky neodstránila ani v primeranej lehote, 

pričom primeranou lehotou na účely tejto zmluvy sa rozumie lehota, nie kratšia ako 60 dní. Výpoveď 

je účinná po uplynutí trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy bola výpoveď doručená zmluvnej strane. 

b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

Výpoveď v zmysle bodu 8.5, písm. a) tohto článku je platná len pokiaľ bola druhej zmluvnej strane 

doručená v písomnej forme a podpísaná štatutárnym zástupcom príslušnej zmluvnej strany. 

 

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim 

po jej zverejnení. 

Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva bola napísaná podľa ich pravej a slobodnej vôle, nebola 

spísaná v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že si ju riadne prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne podpisujú 

 

 

 

 

                     

  V Lendaku, dňa ........................                                                     V Poprade, dňa ....................... 

 

 

 

 

 

 

___________________________                                            _______________________________ 

              Obec Lendak                                                                           Brantner Poprad, s. r. o.  

              Pavel Hudáček                                                                       Ing. Tibor Papp, konateľ 

                                                                                                         Ing. Martin Suchý, prokurista   

 

 

 

 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 
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