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Zmluva o poskytovaní služieb 
 uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 269 odst. 2, 

zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov 
 
 

I. 
Zmluvné strany 

Zhotoviteľ:  
ecol Trade, s.r.o. 

 Objednávateľ:  
Mesto Fiľakovo  

 

 J. Haška 1,  
949 01 NITRA 

 Radničná č. 25,  
986 01 FIĽAKOVO   

 

     

adresa pre zasielanie korešpondencie:  adresa pre zasielanie korešpondencie: 

     

     

Zastupuje: Ing. Eduard Kolesár 
Konateľ 

 Zastupuje: Mgr. Attila AGÓCS, PhD. 
 primátor mesta   

 

IČO: 459 56 839  IČO: 00 316 075  

IČ DPH: SK2023171634  IČ DPH: -  

DIČ: 2023171634  DIČ: 202 111 5052  

Zápis v ŽR: Odd: Sro, Vložka 28109/N  Zápis v ŽR,OR: -  

Banka: Tatra banka  Banka: OTP Banka Slovensko a.s., 
 pobočka Fiľakovo 

 

Č.ú.: 292 784 89 89/1100  Č.ú.: 8174961/5200  

oprávnený k realizácii služieb:  oprávnený na objednávanie služieb: 

                   Ing. Eduard Kolesár   Mária GYETVAIOVÁ  

Mobil: 
E-mail: 

0948 52 32 14 
ecoltrade@ecoltrade.sk 

 Telefón: 047/43 81 001, 43 81 011 
E-mail: mesto@filakovo.sk  

 
 

 
II. 

Predmet zmluvy 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa nižšie uvedené činnosti za dohodnuté ceny  
a v zmysle dohodnutých podmienok. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi požadovanú 
súčinnosť, vykonané činnosti prijať a zaplatiť dohodnutú cenu v zmysle podmienok uvedených v tejto 
zmluve. 

 
Predmetom zmluvy sú nasledovné činnosti, ktoré zhotoviteľ vykonáva v súlade s ustanoveniami 
zákona č.223/2001 Z.z, 343/1012 Z.z o odpadoch  a 39/2007 Z. z.. o veterinárnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým 
sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených 
produktov neurčených na ľudskú spotrebu ( ďalej len VŽP ): 

x Odber VŽP uvedených v zozname podľa čl. VII. bod 1 

x Preprava VŽP podľa čl. VII. bod 2 

x Poskytnutie/prenájom obalov/kontajnerov podľa čl. VII. bod 2 
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III. 

Spôsob a miesto plnenia zmluvy 

Spôsob realizácie služieb je dohodnutý nasledovne: 

 
x  samostatný odber VŽP (dohodnutý vždy na základe objednávky – tel., fax, e-mail) 

 
�  pravidelný (priebežný) odber odpadov termín/čas: .......................................... . 

 
 

Miesto výkonu/realizácie služieb bude pri nasledovných organizáciách: 
1) ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1, 986 01 FIĽAKOVO 
2) ŠJ pri MŠ – Óvoda, Daxnerova 15, 986 01 FIĽAKOVO 

 

a) miesto odberu (adresa), areál objednávateľa, resp. dohodou podľa miesta určenia objednávateľa  

b) miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu určuje zhotoviteľ 
Dokladom o vykonaní služby v zmysle čl. II je kópia Dodacieho listu vystaveného objednávateľom 
a parafovaná prepravcom a zhotoviteľom  služby, so stanovenou netto hmotnosťou odobratého 
odpadu. 
 
  Pre stanovenie množstva VŽP je rozhodujúci údaj zistený na vážnom systéme zhotoviteľa. 

 
Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi na odber výhradne taký druh VŽP, ktorý zodpovedá 
údajom a podmienkam odberu.  
VŽP nesmie obsahovať dezinfekčné prostriedky, materiály a látky, ktoré svojimi vlastnosťami sú, 
alebo môžu byť   nebezpečné pre zdravie človeka alebo životné prostredie ( nebezpečný odpad ). 
V prípade zistenia nevyhovujúceho druhu odpadu, resp. spôsobu jeho balenia sa zhotoviteľovi 
priznáva právo takýto odpad neodobrať a súčasne uplatniť si u objednávateľa náhradu škody. 
   

IV. 
Termíny plnenia a doba trvania zmluvy 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať činnosti podľa čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom termíne podľa čl. 
III., najneskôr však do dvoch dní od prijatia objednávky od objednávateľa. 

 
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Výpoveď zo zmluvy môže uskutočniť každá zo zúčastnených 
strán a to formou dohody alebo šesťmesačnej lehoty, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď niektorej zo zmluvných strán doručená. 
Dohoda o ukončení obchodného vzťahu, alebo výpoveď, musia mať písomnú podobu. 

 
V. 

Platobné a fakturačné podmienky 

Cena za výkon dohodnutých služieb je medzi zmluvnými stranami stanovená dohodou v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v platnom znení, a to vo výške stanovenej v prílohách, ktoré tvoria  
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
   
  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom období fakturácie: 

x mesačná fakturácia                    □   štvrťročná / kvartálna fakturácia 

Všetky uskutočnené činnosti realizované v danom kalendárnom období budú fakturované jednou 
súhrnnou faktúrou, pričom za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje posledný deň 
v danom kalendárnom období. K tomuto dňu zhotoviteľ vystaví príslušný daňový doklad a zašle 
objednávateľovi najneskôr do 15-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 
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 Fakturovaná cena je splatná do 14-tich dní odo dňa vystavenia predmetnej faktúry. 
 

  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou za vykonané služby voči zhotoviteľovi, dlhšieho ako 
14 dní, je zhotoviteľ oprávnený zadržať poskytovanie všetkých plnení voči objednávateľovi po dobu 
tohto omeškania a plniť až potom, keď budú objednávateľom jeho záväzky voči zhotoviteľovi v plnom 
rozsahu vyrovnané. 
 
Služby poskytované v zmysle tejto zmluvy, podľa čl. VII. bod 1 čl. VII. bod 2.1 na základe dohody 
medzi zmluvnými stranami sú bezodplatné. 
 
 
 

VI. 
Zodpovednosť za škody a zmluvné pokuty 

 V prípade porušenia povinností uvedených v čl. III. môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi škodu 
spôsobenú vykonaním márnej jazdy vo výške 30 €.  
V prípade porušenia povinností uvedených v čl. III. si môže zhotoviteľ voči objednávateľovi, na základe 
rozboru vzorky, zo samostatného odberu VŽP, odobratej pri preberaní VŽP, ktorú vykonala poverená 
osoba objednávateľa, uplatniť plnenie spôsobených škôd v spracovateľskom závode na 
likvidáciu/zhodnotenie VŽP v plnej výške. 
   

VII. 
VŽP, technické a cenové podmienky 

1. Odpady 

Druh odpadu   Cena 
EUR 

Kód nakladania/ 
Poznámka 

Vedľajší živočíšny produkt – kuchynský odpad (jedlé oleje 
a tuky) – materiál kategórie 3, k.č.:20 01 25 kg 0,00 

          
             R3 

Vedľajší živočíšny produkt – kuchynský odpad 
          – materiál kategórie 3, k. č.: 20 01 08 

 15,00 Platba 
R3 

Platba za odber kuchynských odpadov je  stanovená na 15,00 euro za každú prevádzku 
mesačne. Zoznam prevádzok je uvedený samostatne a je neodlúčiteľnou súčasťou danej 
zmluvy. 
V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dopravou, manipuláciou a likvidáciou kuchynských 
odpadov. 

                                               2.1. Ostatné súvisiace služby 

 

Služba Špecifikácia Nosnosť/
množstvo 

MJ Cena  
EUR/MJ 

Manipulácia  
Sadzba 

(€/15 min.) 

ÁNO 
/ 

NIE 

Doprava Dodávkový automobil 1,5t km 0,65 0,00 nie 

 

 

 K cenám sa účtuje DPH v zmysle čl. V.  

Akákoľvek úprava cien musí byť vždy doložená zhotoviteľom písomným dodatkom a odsúhlasená   
objednávateľom. 
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VIII. 
Záverečné ustanovenia 

Právne vzťahy, zodpovednosť za škody a riešenie sporov, sa na základe dohody účastníkov tejto 
zmluvy, riadia zákonom č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v platnom znení a ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 
Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou, povinná strana uhradí nezávisle na tom, či a v akej výške 
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne na 
základe tejto zmluvy alebo na základe príslušných ustanovení obchodného zákonníka. 
Zmluvné strany sa tiež vzájomne dohodli riešiť prípadné spory, vzniknuté v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy, prednostne mimosúdne. 
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá strana obdrží jedno vyhotovenie. 
Podpisom tejto zmluvy sa ruší platnosť skôr podpísaných zmlúv medzi zmluvnými stranami. 
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou dodatkom podpísaným zástupcami oboch zmluvných strán. 

 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledným účastníkom a účinnosť k termínu 01.06.2016 

 

 

 

 

 

V Nitre,    dňa 31.05.2016                         Vo Fiľakove dňa 31.05.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Za zhotoviteľa:       Za objednávateľa: 
meno: Ing. Eduard Kolesár v.r.             meno: Mgr. Attila AGÓCS, PhD. v.r. 
funkcia: konateľ                                                 funkcia: 
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Príloha č. 1 
 
Zoznam prevádzok: 
 

1) ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1, 986 01 FIĽAKOVO 
2) ŠJ pri MŠ – Óvoda, Daxnerova 15, 986 01 FIĽAKOVO 

 


