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RÁMc oVÁ zm luvA o pos KyrovnN í s Lužay,,]pRl,;,ZBE RÉ,]A

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2zákona č. 513/1991 Zb. Obchod a v znení neskorších
' 

OaS, Z ZaKUlla U, c lo/ lvY l Z-U, \JUUI lUuIlcllu:'clllvlllll^a v z

(d'alej v texte len ,,Zmluva") medzi zmluvnými stranami:

ESP!K Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768
SK2023566666 (platba sa vykonáva podl'a íormátu lBAN na vystavenej faktúre)

československá obchodná banka, a.s
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
Prima banka Slovensko, a,s.

Fio banka, a. s,

oDPADU

predpisov

Odberatel' odpadu:
So sídlom:
tČo:
tČ opl:
Bankové spojenie:

Qr= -='^.rz

-- ,n_

=

a;._t ^_^_lJ] L ,é| vvťá9Y

So sidlom:

lCO:

: -- - :

'.::_, :-:";::'.

Aůesa píeyáttrtr

Otmracb ttodiny:

Kontakt na prevádzku:

Zodpovedná osoba:

Kontakt na zodpovednú osobu:

ffimail:
1:§riffifu

, ř_s j&tF*

iíďě_ilten 'Držitel,1
: .."?: ;|;, -, , ,
ti ,t, :;,:;#ŘJr *

ffiffiá]§ř:r

SK4o 7500 0000 0040 2214 4484
SK32 0900 0000 0051 45665612
SK90 5600 0000 0086 73469002
SK64 8330 0000 0026 01520414

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Prešov, oddielSro, vložka č.26349iP
Zákaznícka linka: +421 950 401 401, info@espik.sk

Zadadenie smiálnyď duzieb DOTYK

Ševčenkova 681/1 06801 Medzilaborce

37883411 __
2a217252ffi

Zariadenie socálnyďt službb DOTYK

Ševčenkova 681, 068 01 Medzilaborce

057 l 748 12 50

PhDr. lgor Magera, PhD,

091 1 2B3 491

ekonom @zssdotyk-m l.vucpo.sk

preambula

Džitel,ako prevádzkovatel,stravovacieho zariadenia,je povinný zlikvidovat'odpad, resp. s ním naloŽiť v súlade so zákonom Č.7912015 Z,z,

o.odpadoeh aozmene adop|není niektorých zákonov vznení neskorších právnych predpisov avsúlade svYkonávacími PredPismi

k predmetnému zákonu sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy a jej ,,VOP", ktoré sÚ neoddelitel'nou sÚČast'ou ZmluvY,

Zmluvné strany majú záujem o nadviazanie dlhodobého obchodného vzťahu. Zatýmío účelom uzatvárajú Zmluvu, Na základe tejto ZmluvY

je Džitel, opáun"ný uz'alvárať za podmienok tejto Zmluvy vyrokovaných s Odberatel'om jednotlivé ZmluvY v súvislosti s výkonmi

a dodávkami (,,individuálne zmluvy") s Odberatelbm.

Z uzatvorenia Zmluvy alebo z viacnásobného uzatvorenia individuálnej Zmluvy a z iných opatrenÍ vYPlýva Pre DŽitel'a moŽnosť zadať

objednávky Odberate|'ovi.
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=tcl#l.

Predmet Zmluvy

Držitel'sa zavázuje, že bude Odberatelbvi odovzdáva| ,,,, lč-e
odpady zlikvidovat', resp. naložit's nimi v súlade s p|at-:_ =; .
Držitel' sa zav ázuje, že za prevzaIie a odvoz od pa d - : - : : : :_ : :

zaplatí Odberatel'ovi cenu dohodnutú podla člál<, ::,: - :.,,
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od p ady uve d en éy§l§p ku"lL"[od 1 t§to.Zm l uvy .a @Pe rate tqfi zayá:+rle tieto

';l;uň 
","no 

nffi .n r;a;iti" řiiiaod s platn]ř&i.**ffi
o Zmlurry a dodží ostatné ustanovenia Zmluvy. ffi.ffi-- .#ll. nffi
, tllnoč§tvo a c€na ffi
cop*or v na§edovnýďr mrrožstraá a za nasledovne ""ny,#ffitá

v-řart

aCe faktúry
- ^_-;i11 17

-rlaée^ a Zrni-,-., ]:,u

l-:t;ť il5 ,t ;xúr(ř.,|i 3iBcči€J,*x,ii §i|r.ll,!|i§ -,aú3Ě ' r.s a-l-

fu,leonan1 i},tor Pí"eP5leneno or€]a ť íŤ:8rí,a,€ P"o€|2 Poir€§}
DŽriei oei're na Ýe.cnjie, Že v dósledku usadenych nečistót a ialcÁ ne;lcci-!cn na daišle spracovanie (napr, strúhanka), ktoré sa nachádzajú
v odobratom použitom oleji a tukoch, Odberatef automaticky odpoóitava ,l0 % z hmotnosti oleJa.

l--_l OaPeratet nebude vykonávat'odber použitého oleja a tuku priěom Držitet prehlasuje:
_ Ž. túto povinnost má zabezpeěenú pod[a zakona o odpadoch 'že na jeho prevádzke neprodukuje tento druh odpadu

-e^a: a:? 5: a,=: 2,r--|
= ;:-:s: ::Ě,- ::;;:_ a: 2-1'-

]z.=' sa 3j"i-E:-_é : r:: O:r€iai€|cr, n3s €33.-9

l---l Balik 3 Výve odpadu v intervale 8 r mesaěne: 38,00 EUR bez DPH mesaěnE
zahmuté: í ks 60 L nadoby na odber, l,ažďý prevzaty sud navyše v deň odberu je spoplatrený sumou 7,00 EUR

Mimoriadny vývoz mimo určeného dňa odberu sa uskutoční na základe elektronickej objednávky minimálne 48 hod. pred realizáciou. Cenník
mimoriadneho vývozu.je určený na zák|ade individuálnej cenovej ponuky.

odberatel nebude vykonávat'odber kuchynského odpadu pričom Držiteí prehlasuje;
Že tÚto povinnost'má zabezpečenú podla zákona o odpadoch / že najeho prevádzke neprodukuje tento druh odpadu
(nehodiace sa preěia rknu t)

Poěet ks a objem zapožiěaných zberných nádob: ,t ks 60 L.

Ptatnosi zberu odpadu od: 1,1.2022
lnformácie k balíkom:

DrŽitet berie na vedomie, že v jednom kalendárnom mesiaci sa móže uskutočnit'aj viac odberov, a to v závislosti od počtu pracovných
dni'v kalendáinom meslacl. V tomto prípade je cena zavývoz odpadu poěítaná a vyúčtovaná ako ďalší vrývoz priěom v danom prípade sa
daný vývoz neúětuje ako mimoriadny vývoz.
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7 §§#%
tiosť zberu znamená pre Držitel'a deň, od kedy sa mu začína realizovať zber.,Ak§žffi

a l X I raXtUru zaslať e-mailom - bezplatné zasielanie.ll

:: -, = :=: ]=- :a 13::_ ::-.:e-_ fa<tlr,.l

ru.
Ďašic zÉvázky rrrrlrrvných sbán

-? 2-' a Zz c :::a::a:] a 3 z-3^e a cc3^3^ - e(orycr Za{Oí]OV,J znení
as:a:^j- p]alri,rl všeocec-e zá,ázn,jn: p:a"nlrT, predp smi, upravujúcimi

2. Džiteť sa zavázuie:

Podla výskytu priebežne odovzdávat' odpady Odberatel'ovi v súlade s touto Zmluvou a so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacími
predpismi, ako aj ostatnými platnými všeobecne záváznými právnymi predpismi, upravujúcimi odpadové hospodárstvo.
Odovzdat'Odberatel'ovi iba odpady Kategórie č.3, podl'a Nariadenia (ES) č, 1069/2009 Európskeho parlamentu a Rady, ktonl,m sa
stanovu.jú zdravotné predpisy týkajúce sa vedl'ajších živočíšnych produktov, neurčených pre l'udskú potrebu, v znení neskorších predpisov.
Uhradit'Odberatelbvi dohodnutú cenu za prevzatie odpadov, stanovenú v článku ll. bod 1 tejto Zmluvy.
Nahlásiť pozastavenie prevádzky v prípade, ak je doěasne zavreťá alebo z akýchkotVek dóvodov je pozastavená činnosť
Prevádzky. Táto skutoěnost'sa nahlasuje výlučne na e-mail inío@espik.sk alebo na zákaznícku |inku +421 950401 401. Viac
,,VOP - Závereěné ustanovenia".

2,5. Poskytovať na písomnú výzvu Odberatel'ovi všetku potrebnú a nevyhnutnú súčinnost'za úče|om riadneho a včasného poskytovania s|užieb
zo strany Odberatel'a.

2,6, Bezodkladne (v lehote do 2 dní) upovedomit'Odberatel'a o všetkých začatých správnych konaniach vedených orgánmi verejnej správy
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potrebujé Žábezóeěit'dovoz nádo_b v skrátenom čášei,, i

1 :-: počet kusov a objem zapožičaných zberných nádob je evidovaný
:..:-,: Dž telovi informáciu o počte 

"O'.!_:..:.íi?'Fičalých 
zberných

,óŽe mu byt'účtovaný poplatok za mimoriadne dovezente náco: , -:-c individuálnej cenovej ponuky alebo podťa zmluvného balíka.
Jdberatel'má nárok fakturovat' Držitelovi odplatu za wvoz odpadu ako nerealizované zbery v sume zmluvného balika aj v prípade, ak
DrŽitel' neodovzdá odpad v zmys le hore uvede né h o b a llka d c]e i - a l é h o vývozu odpadu a nepod piše odberatetovi zberný list o odovzdaní
odpadu, To plati aj pre zákazníkov, ktori sú fakturo,;a, -a za{ ade váhy, ktoným sa budú účtovať tzv, zbytoěné výlazdy v sume
minimálneho odberu odpadu, a to 40 kg.
Fakturácia sa uskutoční k poslednému dňu ,.,

na zbernom doklade odberatel'a, odberale-
nádob. Viac informácií ,.VOP"

1.4.

2.1,

2.2.

2.3.
2.4.

E-ma i l: ekonom@zssdotyk-ml.vucpo.sk
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:'Ť:Ť':,: ::::":::-
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v prípade zmenv e-mailovei adresv ie Džitel aoinnÝ to aznámiť na infď@espik.sk.

xeSponOer*t adresu . " _ ".....-



2.7.

2.8.

voči Držitel'ovi vo vzt'ahu k nakladaniu s odpadml,
Zabezpečiť, aby odpady z čl. ll tejto Zmluvy boi,
kuchynský a reštauračný odpad) a aby neobsahc,,,a
služby vzt'ahujúce sa k takémuto odpadu,
Držitel' je povinný plnit'nádoby na kuch,,,rs<,, :::::
uZatVorit'.
Držite|'sa zavázuje riadne p|nit' podr;e.<. j- _, , ,

Ď,§
Sc.,ffi

|, 3 :e^e isamostatne, použité jedlé oleje a tuky; . §ámoŠtatne bídogicky rozl oŽiteťný
: 

=: 
-: ^e d.uhy odpadov; v opačnom prípade poskytovatel' nie je povinný uskutočniť

:] : : i : j tJky pre odberatel'a max 5 cm od okraja nádoby aby sa vedeli bezpečne

= ,.=::::-: :lcnodné podmienky,

v.
Doba úvania Zmluvy

-a,^ 7-,

-':': -:
1-' , .'

-,-.- s1-.-=- .,laCe povinnosti zverejnit' Zmluvu, naao'bŮÚa'ájáffist

: -:- :: - - _..:- .:-,:.::. :, st,cových Údajov do evidencie a podpisu na

::: - i -i: !] ]. ]:: :-: -::::-:--.. a 3 a:-osti Zmluvy,
! jj,,9:r -r:,::_ _,:,_: ]:::'=:.-3:-.e, Codavaní odpaduaj potomto

.a:l- {j r-:,i -, ,:. i': ! ::!.:,!-3

vl.
Prechod zodpovednos{i, náhrady škód

:::'.::':J*-,;:-=:,a::::]:,.='z,zJ::a-e:izz.=,a-e-..,,,žeDžtelodovzda|

)

Vll.. , závereěné ustanovenia

1. Zmluvné,strany sa dohodli, že táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj ďa|šie vzťahy
'vYPlýYajÚce z tejto Zmluvy, ktoré tu nie sú upravené konkrétnymi ustanoveniami, sa budú riadit' Obchodným zákonníkom a všeobecne
záyeznými právnymi predpismi, ktoré s predmetom tejto Zmluvy súvisia.

2 ,. Svojjm podpisom sÚhlasím so zasielaním informačných e-mailov o zmenách zberov, mimoriadnych situácií a marketingových noviniek.
3, ,, Zmlqvné strany, sa dohodli, že v prípade, ak by bola táto Zmluva alebo ktorákotvek jej časť z akéhokotvek dóvodu neplatná, neúčinná alebo

- néVYkonatelná,zavázujú sa obidve zmluvné strany bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takejto skutočnosti dozvedia, uzavrieť novú platnú
a účinnú zmluvu.

4; TútoZmluvu"možno meniť'á dopíňať iba píqomnou dohodou oboch zmluvných strán íormou dodatku. .,...,,|,

1.
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áto Zmluva sa vyhotoví v 2 (dvoch) rovnopisoch, po podpise Zmluvy
Táto Zmluva ruší a nahrádza všetky predchádzajúce Zrr)L,,i,,1 a dohovory
tejto Zmluvy. AkékolVek ústne dohovory sú nepIatnýr
Všeobecné obchodné podmienky firmy ESPIK tvo.:a ^e:::: :e'- j súčasť tejto
Zmluvné strany vyhlasujú, že si všeobecné obchodne podmlenky a
porozumeli, na tomto právnom úkone sa dobrovolne dohodIi a prejav ich , vážny,
Zmluvu neuzatvárajú v tiesni a ani za nápadne nev; rcC^, ch podmienok. Na znak svojho súhlasu s
podpísali,

PRoTxoRt pcxÉ pŘextÁsenr c

Zmluvné stnany sú sivedorrÉ, že v Slorcrs§ lepreFrgnýrn člrorn porrril nie, pc§firutie 
"?* on;",* tiplatku,

Zmluvné strany sa zarázJiú, že = bull t9ílrď Er. ú ffi"í}rab k porrršarrrfu plaÚtýó všeobecne ávázných

a urěitý,

výhody (ú platky) za
postavenia

o existencij

Ollov

u trk;tlatttíútf ůe_!__lL M1 ,,'|rtih's/au(

Dňitef

V,,

1.

2,

Zastúpen ý:
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