Dodatok č. 1 k Zmluve O odbere biologický rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu
Článok I.
Zmluvné strany
Odberateľ (Držiteľ odpadu)

Dodávateľ (Pôvodca odpadu)

biomarina – biowaste s.r.o.
Suchá nad Parnou 255
919 01 Suchá nad Parnou
Prevádzka: Skladová 3
917 01 Trnava
IČO: 50 336 932
DIČ: 2120282285
E-mail: info@biowaste.sk
číslo účtu: SK18 7500 0000 0040 2425 8995
Tel: 0917 973 567
0907 582 444

obchodné meno: Obec Modrany
Hlavná 337

946 33 Modrany
názov prevádzky: školská jedáleň pri MŠ Modrany
adresa prevádzky:
IČO:
E-mail:
Tel.:

00306584
obec@obecmodrany.sk
035 77 88 121, 0905 511 903

Článok II.
Frekvencia zberu a cena za zber
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v tomto znení:
1. Predmetom tejto Zmluvy je odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Odberateľom od
Dodávateľa.
2. Objem a frekvencia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu je
do 30 L sud / 1 x týždenne, v zákonom riadne označenej nádobe, poskytnutej odberateľom.
3. Mesačný poplatok za zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
je 25 € bez DPH . Spoločnosť je platcom DPH.
4. Počas letných prázdnin je školská jedáleň zatvorená .Ak je školská jedáleň otvorená v čase letných prázdnin sa za
zber BRKO – VŽP požaduje alikvotná čiastka mesačného poplatku za zber BRKO a to podľa počtu dní prevádzky
v daný mesiac prevádzky zariadenia počas letných prázdnin. Pôvodca odpadu túto skutočnosť oznámi minimálne 2
týždne vopred na e-mail: info@biowaste.sk
5. V poslednom mesiaci aktuálneho kalendárneho roka budú vykalkulované a doúčtované náklady za odber
nadmerného množstva biologických odpadov. Za nadmerné množstvo sa považuje množstvo nad
30 L sud / 1 x týždenne.
Článok IV.
Ostatné a záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu
obdrží jeden originál tohto dodatku.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s obsahom Dodatku č. 1, uzatvárajú ho bez nátlaku a svojím
podpisom súhlasia s jeho obsahom.
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Článok II.
Predmet zmluvy
Odberateľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve, bude od dodávateľa odoberať
biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad na základe predložených oprávnení.
Článok III.
Spôsob plnenia
•
•
•
•
•
•
•

Odberateľ zabezpečuje odvoz odpadu s katalógovým číslom 20 01 08 – Biologický rozložiteľný kuchynský
a reštauračný odpad na základe dohodnutých podmienok v tejto zmluve.
Odberateľ zapožičia dodávateľovi adekvátne zberné nádoby v požadovanom množstve, ak je to potrebné.
Nádoby sú majetkom odberateľa, dodávateľ za ne zodpovedá a je povinný v týchto nádobách skladovať len
biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a udržiavať ich v čistom stave.
Pri prevzatí odpadu bude vystavený Zberný list pre vedľajšie živočíšne produkty – materiál kategórie 3, kde
je uvedený dátum, množstvo odobraného odpadu.
Dodávateľ sa ďalej zaväzuje neskladovať a neprimiešavať do kuchynského a reštauračného odpadu iný
odpad ako je dohodnuté v tejto zmluve.
Dodávateľ zaplatí zálohu za každý zapožičaný sud - 20 Euro bez DPH. Záloha je vratná neodkladne, pri
ukončení zmluvy, za každý zálohovaný a nepoškodený súd. Spoločnosť je platcom DPH.
Dodávateľ je zodpovedný za zbernú nádobu v prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia.
Odberateľ zabezpečuje čistenie sudov a súvisiacu evidenciu
Článok IV.
Ostatné a záverečné ustanovenia

•
•
•
•
•
•
•
•

Povinnosti v zmysle zákona o odpadoch 79/015 si pôvodca odpadu plní na svoje meno
Odberateľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činnosti popísanej v tejto zmluve. Súhlas
vydaný OÚŽP v Trnave, číslo reg.: 02/2017/TT/1,2 súhlas vydaný Štátnou veterinárnou a potravinovou
správou SR, číslo reg.: COLTR64TT-SK.
Akékoľvek zmeny alebo iné doplnenia zmluvy budú riešené formou dodatku.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2018. Jej platnosť sa vždy predlžuje na obdobie ďalšieho
kalendárneho roka, ak pred ukončením doby jej platnosti jedna zo zmluvných strán nepodá návrh na
uzatvorenie novej zmluvy.
Zmluva je platná dňom podpisu a účinná deň po dni zverejnenia na webovom sídle dodávateľa
Zmluva je vypovedateľná jedine písomne na sídlo spoločnosti alebo prostredníctvom e-mailu:
info@biowaste.sk
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po 1 exempláre.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s obsahom Dodatku č. 1, uzatvárajú ho bez nátlaku a
svojím podpisom súhlasia s jeho obsahom.
V Trnave dňa
Odberateľ

Dodávateľ

