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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE ODPADOV   
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi: 

 
  Poskytovateľ 
  CMT Group s. r. o.     Telefón:  0948 555 000   
  Panenská 13,  811 03 Bratislava   E-mail - objednávky:  objednavky@cmt.sk 
  IČO:   47372141    E-mail - informácie: cmt@cmt.sk 
  DIČ:   2023842359    Web:    www.cmt.sk 
  IČ DPH:  SK2023842359 
  IBAN:   SK76 7500 0000 0040 2439 5594   
  V zastúpení: Ing. Marek Janda 
  Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 91515/B 
 

a 
 

  Objednávateľ 
  Prevádzka:  Obec Kráľová pri Senci, Záhumenská 326, Kráľová pri Senci 
  Subjekt:   Obec Kráľová pri Senci 
  Adresa subjektu:  Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci 
  IČO:    00306061 
  DIČ:    2021006713 
  IČ DPH:    
  V zastúpení:   JUDr. Dušan Šebok 
   

za nasledovných zmluvných podmienok: 

I. Predmet zmluvy 
Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou poskytujúcou služby najmä v oblasti zberu a prepravy odpadov, so zameraním na 
zber Jedlých olejov a tukov (20 01 25), Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (20 01 08), materiálu 
nevhodného na spotrebu alebo spracovanie (02 02 03) a Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé 
oleje a tuky (19 08 09) podľa európskeho katalógu odpadov. Na vykonávanie tejto činnosti disponuje poskytovateľ 
príslušnými oprávneniami vydanými Odborom starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bratislava a Štátnou 
veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej Republiky, ako aj inými lokálnymi a medzinárodnými certifikátmi. 

 
II. Práva a povinnosti zmluvných strán 

Poskytovateľ sa zaväzuje: 

1. Riadne a včas plniť svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto zmluvy voči Objednávateľovi, pričom je povinný konať s 
odbornou starostlivosťou a dbať, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu majetku Objednávateľa, alebo ohrozeniu 
zdravia. 

2. Odvážať vyššie špecifikovaný odpad z miesta pôvodu odpadu Objednávateľa.  
3. Potvrdiť Objednávateľovi prevzatie odpadu v nádobách na to určených, ktoré zapožičal Objednávateľovi. O tejto 

skutočnosti vykonajú Objednávateľ i Poskytovateľ záznam na preberacom protokole. 
4. Dodať k užívaniu počet nádob podľa prílohy č. 4 určených k zberu jedlých olejov a tukov (20 01 25) a  Biologicky 

rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (20 01 08). 
 
Objednávateľ sa zaväzuje:  

1. Zabezpečiť primerané skladovanie odpadu v nádobách, ktoré mu poskytol Poskytovateľ. 
2. Zaplatiť Poskytovateľovi za riadne a včasné splnenie záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy 

dohodnutú odmenu. 
3. Plniť predmet tejto zmluvy voči Poskytovateľovi riadne a včas, pričom je povinný konať s odbornou starostlivosťou 

a dbať, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu majetku Poskytovateľa, alebo iných osôb, alebo zdravia ľudí.  

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Čelková 
Telefón: 02 212 922 14 
E-mail - všeobecný: zp@kralovaprisenci.sk 
E-mail - fakturačný: zp@kralovaprisenci.sk 

 

0948 555 000 
objednavky@cmt.sk 
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4. Udržiavať zberné nádoby v čistom stave, skladovať v zberných nádobách len odpad, na ktorý sú určené, skladovať 
zberné nádoby na mieste prístupnom pre Poskytovateľa. Ak Objednávateľ do nádob určených na odpad, ktoré mu 
zapožičal Poskytovateľ, dá iný odpad, je povinný si takýto odpad zlikvidovať na vlastné náklady. Objednávateľ je 
povinný zabezpečiť nádoby proti odcudzeniu a v prípade straty alebo odcudzenia je povinný zaplatiť najneskôr do 
14 dní od zistenia tejto skutočnosti Poskytovateľovi vzniknutú škodu v plnej výške a to 1.50 EUR + DPH za každú 
nádobu s objemom 3L, 3.50 EUR + DPH za každú nádobu s objemom 15L, 49,- EUR + DPH za každú nádobu 
s objemom 120 L. Poskytovateľ dodá všetky nádoby k užívaniu pre Objednávateľa bezodplatne. 

III. Odmena 
Použité jedlé oleje a tuky (20 01 25), ktoré odovzdá Objednávateľ Poskytovateľovi, preberie Poskytovateľ od Objednávateľa 
na základe podmienok uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského 
a reštauračného odpadu (20 01 08) zaplatí Objednávateľ Poskytovateľovi odmenu vo výške uvedenej v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy.  
 
Poskytovateľ bude poskytovať službu pravidelného vývozu a zhodnotenia  biologicky rozložiteľného kuchynského 
a reštauračného odpadu (20 01 08) v nádobách o objeme 120L, použitých jedlých olejov a tukov (20 01 25) v nádobách 
o objeme 120L a použitých jedlých olejov a tukov (20 01 25) v nádobách o objeme 3L. Vývozy 120L nádob budú realizované 
každých 7 dní, z kontajnerových stojísk určených poskytovateľom podľa Prílohy č. 4, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
zmluvy. Vývozy a výmena plných 3L nádob za prázdne bude prebiehať každých 28 dní spred rodinných domov v obci 
Objednávateľa. Objednávateľ môže v priebehu zmluvného vzťahu navýšiť počet zberných nádob v obci, ako aj zvýšiť 
frekvenciu vývozov, resp. požiadať o doplnkový jednorázový vývoz  nádob navyše, ktorý poskytovateľ vykoná do 24 hodín 
v pracovných dňoch, od objednávky prijatej do 20:00. Poskytovateľ môže po vzájomnej dohode s Objednávateľom navýšiť 
cenu služby na základe miery inflácie potvrdenej Štatistickým úradom SR k predchádzajúcemu roku, vždy na začiatku 
kalendárneho roka. 

Na základe vyššie uvedeného vystaví Poskytovateľ Objednávateľovi elektronickú faktúru, ktorú je Objednávateľ povinný 
uhradiť bankovým prevodom najneskôr ku dňu splatnosti vyznačenom na faktúre. K cenám bez DPH bude pripočítaná DPH 
v zmysle platnej legislatívy. Poskytovateľ fakturuje reálny počet vyvezených nádob za mesiac, na základe záznamov z 
Elektronickej Evidencie Odpadov, ktorú má objednávateľ od poskytovateľa bezplatne prístupnú. 

IV. Skončenie zmluvy 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže 
zaniknúť aj písomnou dohodou oboch zmluvných strán, resp. zánikom poskytovateľa bez právneho nástupcu. 
 

V. Súhlas so spracovaním osobných a kontaktných údajov a elektronickým doručovaním faktúr 
Objednávateľ súhlasí s interným uchovaním a spracovaním svojich kontaktných údajov v rámci informačných systémov 
Poskytovateľa, a to v rozsahu nevyhnutnom najmä na účely vedúce k riadnemu plneniu záväzkov Poskytovateľa, 
informovaniu o legislatívnych zmenách a interným procesným úkonom.  
 
Objednávateľ v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty súhlasí s elektronickým 
doručovaním faktúr na e-mailovú adresu uvedenú pri kontaktných údajoch Objednávateľa v úvode tejto zmluvy. 
 

VI. Záverečné ustanovenia 
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto 
zmluvy, prípadne jej dodatkov len písomne po vzájomnej dohode. Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, určite a 
zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu 
porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. Zmluva bola vyhotovená v dvoch 
exemplároch v slovenskom jazyku, z ktorých si po jednom uchováva každá zo zmluvných strán. 
 

VII. Zoznam príloh 
1. Cenník 
2. Elektronická evidencia odpadov 
3. Oprávnenia vydané Odborom starostlivosti o ŽP OÚ BA a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR 
4. Zoznam kontajnerových stojísk 

V Kráľovej pri Senci, dňa ______________________                          V Bratislave, dňa _____________________________  

 

 

 

 

Objednávateľ - Obec Nová Dedinka 

 

              

 

 

 

Poskytovateľ - CMT Group s. r. o. 
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Príloha č. 1: Cenník 
 

 
Jedlé oleje a tuky 
Poskytovateľ zabezpečí službu za podmienok: 
 

Množstvo oleja (L) Odmena  Definícia odpadu 

1 (CMT 3L kýblik alebo 
fľaša) 

Bezodplatne (Rodinné 
domy) 

 Kuchynské a fritovacie oleje, masť, tuk, maslo, 
výpek, olivové a kokosové oleje. 

50 
10L slnečnicového 

oleja 

 

 
 
 
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 
Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odmenu: 
 

Objem nádoby (L) Cena bez DPH  Definícia odpadu 

120 6.40 eur 
 Zvyšky vareného a nevareného jedla, odrezky 

z prípravy jedál, polievky, šupky, zelenina, 
ovocie, mäso, kosti, cesto, káva, dužiny 
z odšťavovania ovocia, pečivo, koláče, 
rozbalené syry, šunky, salámy, klobása, 
nápoje, v malom množstve špáradlo, servítka. 

  
 

  
 

 
 
 
Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie 
Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odmenu: 
 

Objem nádoby (L) Cena bez DPH  Definícia odpadu 

120 6.40 eur 
 Potravinársky alebo kuchynský tovar 

obsahujúci obalové materiály, menu boxy so 
zvyškom jedla, potraviny po dátume spotreby, 
jogurty, vákuovo balené syry, šunky, salámy, 
džem, majonéza alebo paštéta v skle, 
konzervy obsahujúce mäso, zeleninu, ovocie, 
konzumné potraviny v ich ochrannom obale. 

  
 

  
 

 

 

Nezrealizované vývozy: Ak si Objednávateľ objednal odvoz určitého množstva nádob s odpadom, alebo má pravidelne 
dohodnutý takýto odvoz, avšak tento odvoz z dôvodov na strane Objednávateľa nebol v daný deň zrealizovaný a nebol 
písomne zrušený prostredníctvom SMS na číslo 0948 555 000 alebo e-mailu na objednavky@cmt.sk najneskôr do 20:00 
predchádzajúceho dňa, Poskytovateľ bude tento vývoz účtovať v plnej výške ako zrealizovaný. 
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Príloha č. 2: Súkromný prístup do Elektronickej evidencie odpadov od CMT 

http://evidencia.cmt.sk 

 

  

□ Elektronickú evidenciu vedieme každému klientovi 
zadarmo v neobmedzenom rozsahu   

□ Prehľad o všetkých vývozoch odpadu máte v prípade 
úradnej kontroly k dispozícii ihneď, vrátane zmluvy v PDF 

□ Jednoducho, rýchlo a zadarmo si vygenerujte 
automaticky vyplnené úradné tlačivá  

□ Spolu šetríme životné prostredie obmedzením spotreby 
papiera   

□ Elektronická evidencia CMT  je úradmi uznaná ako 
plnohodnotná náhrada papierovej evidencie 

□ Všetky dáta archivujeme a zálohujeme za Vás

Príloha č. 3: Doklady, legislatíva a certifikáty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše prihlasovacie meno:  MJ22042001 

Vaše heslo:  12211 
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Príloha č. 4: Zoznam kontajnerových stojísk 
 

Číslo Adresa dodania zberných nádob pre rodinné domy Druh odpadu Nádoba Počet 

1 Obec Kráľová pri Senci, Záhumenská 326, Kráľová pri Senci 
BRKO (20 01 08) 15L 0 

UCO (20 01 25) 3L 50 

 

Číslo Adresa kontajnerového stojiska Druh odpadu Nádoba Počet 

1  Obec Kráľová pri Senci - ZŠ, Školská 642, Kráľová pri Senci 
BRKO (20 01 08) 120L 3 

UCO (20 01 25) 50L 1 

2  Obec Kráľová pri Senci - Parkovisko, Školská 642, Kráľová pri Senci 
BRKO (20 01 08) 120L 3 

UCO (20 01 25) 120L 1 

3  Obec Kráľová pri Senci - MŠ, Záhumenská 560, Kráľová pri Senci 
BRKO (20 01 08) 120L 2 

UCO (20 01 25) 120L 0 

4   
   

   

5   
   

   

6   
   

   

7   
   

   

8   
   

   

9   
   

   

10   
   

   

 


