
0948 555 000 
objednavky@cmt.sk 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ S L U Ž I E B PRI ZBERE ODPADOV 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/12991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

medzi: 

Poskytovateľ: 
CMT Group s. r. o. Telefón: 0948 555 000 
Panenská 13, 811 03 Bratislava - Staré Mesto E-mail - objednávky: objednavky@cmt.sk 
IČO: 47372141 E-mail - informácie: cmt@cmt.sk 
DIČ: 2023842359 Web: www.cmt.sk 
IČ DPH: SK2023842359 
1BAN: SK76 7500 0000 0040 2439 5594 
Konajúci prostredníctvom: Tomáš Tomčala, konateľ 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka číslo: 91515/B 
ďalej len „Poskytovateľ" 

a 

Objednávateľ: 
Psychiatrická liečebňa Sučany, ul. Hradiská 23, 038 52 Sučany 
Prevádzka: Psychiatrická liečebňa Sučany, ul. Hradiská 23, 038 52 Sučany 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Kováčik-ved. 
IČO:17335612 
DIČ:2020598888 
IČ DPH: SK2020598888 - nie je platcom DPH 
Konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Kľučiarik, 
riaditeľ 
ďalej len „Objednávateľ" 

OTP 
Telefón: 00421903413376 
E-mail-všeobecný: 
E-mail - doručovanie elektronických 
faktúr: 

Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany" 
za nasledovných zmluvných podmienok: 

I. Predmet zmluvy 
Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou poskytujúcou služby najmä v predmete činnosti „Nakladanie s 

iným ako nebezpečným odpadom", 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 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a) 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. 

b) Odvážať vyššie špecifikovaný odpad z miesta pôvodu odpadu Objednávateľa. 
c) Potvrdiť Objednávateľovi prevzatie odpadu v nádobách na to určených, ktoré zapožičal 

Objednávateľovi. O tejto skutočnosti vykonajú Objednávateľ i Poskytovateľ záznam na preberacom 
protokole. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) Zabezpečiť primerané skladovanie odpadu v nádobách, ktoré mu poskytol Poskytovateľ. 
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b) Zaplatiť Poskytovateľovi za riadne a včasné splnenie záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich mu z tejto 
zmluvy dohodnutú odmenu. 

c) 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. 

d) 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 20,- EUR + DPH za každú nádobu do objemu 60 L vrátane, resp. 70,-
EUR + DPH za každú nádobu s objemom nad 60 L. 

III. Odmena a splatnosť odmeny 
1. Za použité jedlé oleje a tuky (20 01 25), ktoré odovzdá Objednávateľ Poskytovateľovi, zaplatí Objednávateľ 

Poskytovateľovi odmenu vo výške uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
2. Za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (20 01 08) a materiálu 

nevhodného na spotrebu alebo spracovanie (02 02 03) zaplatí Objednávateľ Poskytovateľovi odmenu vo 
výške uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

3. Za čistenie lapača tukov zaplatí Objednávateľ Poskytovateľovi odmenu na základe osobitnej dohody, a to 
podľa objemu odlučovača a jeho aktuálneho stavu. 

4. Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi odmenu na základe faktúry Poskytovateľa. Poskytovateľ je 
povinný vystaviť faktúru za poskytnutie služby do 10 dní odo dňa riadneho poskytnutia služby, 
najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola 
poskytnutá služba. 

5. Faktúra Poskytovateľa musí mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať číslo tejto zmluvy. 
V prípade, že faktúra Poskytovateľa nebude obsahovať náležitosti a prílohu, alebo ak bude 
vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky, je Objednávateľ oprávnený namietať vecnú a 
formálnu správnosť a úplnosť faktúry Poskytovateľa, a to najneskôr do uplynutia lehoty jej 
splatnosti a Poskytovateľovi vrátiť faktúru na opravu alebo doplnenie. V takom prípade začne 
plynúť nová lehota splatnosti opravenej alebo doplnenej faktúry dňom jej doručenia 
Objednávateľovi. 

6. Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ je subjektom verejného práva (podľa § 261 ods. 3 písm. d) a § 
261 ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka) a zároveň poskvtovateľom zdravotnej starostlivosti, je 
povinný splniť peňažný záväzok z dodania služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 
Objednávateľ bude platiť Poskytovateľovi odmenu bezhotovostne - prevodom na účet 
Poskytovateľa. Objednávateľ preddavky z odmeny Poskytovateľovi neposkytuje. Za deň úhrady 
faktúry (deň zaplatenia odmeny) sa pre účely tejto zmluvy rozumie deň pripísania fakturovanej sumy 
na účet Poskytovateľa. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak je Objednávateľ, ktorý je subjektom verejného práva, v omeškaní 
so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká Poskytovateľovi ako veriteľovi, ktorý si splnil 
svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať od Objednávateľa bez potreby osobitného 
upozornenia, z nezaplatenej sumy úroky z omeškania, podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení 
s § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka, a to v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej 
banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba 
úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nemôže postúpiť pohľadávky voči Objednávateľovi tretej 
osobe, podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny 
úkon, ktorým Poskytovateľ postúpi pohľadávky voči Objednávateľovi tretej osobe bez 
predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. 
Poskytovateľ berie na vedomie, že súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto 
úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. 
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adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia 
zásielky 
na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej 
poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že 
„adresát sa odsťahoval", „adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného významu, ak 
sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde. 

9. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich 
kontaktných údajov uvedených v tejto zmluve. 

VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia 
1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané písomným dodatkom k tejto 

zmluve po vzájomnej dohode a podpísané oprávnenými osobami zmluvných strán za predpokladu, 
že uzatvorenie dodatku nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä 
zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení. Uvedené sa netýka zmeny kontaktných osôb 
uvedených v bode 1 tohto článku, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim 
jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a právne vzťahy ňou založené a s ňou súvisiace sa budú 
spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

3. Všetky spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami v súvislosti s právami a povinnosťami 
zmluvných strán z tejto zmluvy alebo touto zmluvou založenými, vrátane sporov o ich plnenie, či 
neplnenie, o platnosť, neplatnosť, účinnosť, neúčinnosť, výklad a určenie práv a povinností 
zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, bude príslušný rozhodovať vecne príslušný 
všeobecný súd. 

4. Ak je, alebo sa stane jedno alebo viaceré z ustanovení tejto zmluvy neplatnými, nevzťahuje sa 
táto skutočnosť na ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť 
ustanovenie, ktoré sa preukáže ako právne neplatné, ustanovením s rovnakým alebo čo najbližším 
hospodárskym účelom sledovaným pôvodným neplatným ustanovením. 

5. Táto zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní Poskytovateľ obdrží 
jeden (1) rovnopis zmluvy a Objednávateľ jeden (1) rovnopis zmluvy. 

6. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania poslednou zmluvnou stranou. Táto zmluva je povinne 
zverejňovanou zmluvou, v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné 
strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto zmluva vrátane všetkých jej príloh bude 
zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register"). Register je verejný zoznam povinne 
zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. 
Zverejnenie tejto zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného 
tajomstva a informácie označené v tejto rámcovej dohode ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 
Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Táto zmluva je účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. 

7. Ak zanikne jedna zo zmluvných strán, prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto zmluvy na jej 
právneho nástupcu. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

9. Prílohami tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1: Cenník; 
Príloha č. 2: Súkromný prístup do Elektronickej evidencie odpadov od CMT; 
Príloha č. 3: Doklady, legislatíva a certifikáty. 

Tomáš Tomčala, konateľ 
www.cmt.sk I cmt@cmt.sk 

Za Objednávateľa: Za Poskytovateľa: 

V Sučanoch, dňa 26.9.2022 V Bratislave, dňa 20.9.2022 

Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ 
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IV. Doba trvania zmluvy a spôsoby jej zániku 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 5 rokov (slovom: päť rokov) odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 
Počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy Poskytovateľ nie je oprávnený (teda nesmie) preniesť na 
iného Poskytovateľa alebo odstúpiť inému Poskytovateľovi svoje práva na predmet plnenia podľa 
tejto zmluvy, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu. 
Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť dohodou zmluvných strán. 
Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy zaniknú aj výpoveďou 
ktorejkoľvek zmluvnej strany v písomnej forme. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená 
druhej zmluvnej strane. 
Ukončenie zmluvného vzťahu odstúpením od tejto zmluvy, jeho podmienky, vrátane podmienok náhrady za 
škodu, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

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. Zodpovednosť za škodu a náhrada škody 
Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikla pri plnení povinností Poskytovateľa 
alebo v priamej súvislosti s týmto plnením, resp. v súvislosti s porušením týchto povinností alebo jeho 
úmyselným konaním. 
Objednávateľ je povinný každú vzniknutú škodu na jeho majetku bez zbytočného odkladu po jej zistení 
ohlásiť Poskytovateľovi. Každá škoda bude riešená za súčinnosti zúčastnených strán, prípadne policajného 
zboru a jej náhrada bude realizovaná po prerokovaní zmluvnými stranami, odbornom vyčíslení a následnom 
vyúčtovaní faktúrou Objednávateľa. 
Ďalšie otázky zodpovednosti a náhrady škody neupravené priamo touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

VII. Komunikácia zmluvných strán 
Akékoľvek oznámenia druhej zmluvnej strane, pre ktoré táto zmluva vyžaduje písomnú formu, 
budú doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo touto 
zmluvnou stranou po uzavretí tejto zmluvy na tento účel písomne oznámenú. 
Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe tejto zmluvy, sa 
vyhotovia, ak nie je stanovené inak, v písomnej podobe. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy 
môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. 
Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti tejto zmluvy, jej zániku či zmeny musí 
byť písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne. 
Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou sa považuje za doručenú druhej 
zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom: 
a) elektronickej pošty (e-mail) dňom, kedy zmluvná strana, ktorá prijala e-mail od odosielajúcej 

zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho e-mailu odosielajúcej 
zmluvnej strane. Prijímajúca zmluvná strana je povinná doručiť odosielajúcej zmluvnej strane 
potvrdenie o prijatí e-mailu do 48 hodín, inak sa bude takýto email považovať za nedoručený. 
Pre potreby doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) sa použije adresa 
zmluvnej strany uvedená v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ príslušná zmluvná strana neurčí inak; 
alebo 

b) pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi s 
tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná 
doporučene s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej zmluvnej strany. V 
prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako 
na adrese príslušnej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia 
zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je 
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Príloha č. 1: Cenník 

Jedlé oleie a tuky 
Poskytovateľ vyplatí/odovzdá objednávateľovi odmenu: 

Množstvo oleja (L) Odmena 

501 
11 

32,50 € + DPH 
0,65 € + DPH 

Biologicky rozložiteľný kuchynsky a reštauračný odpad 
Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odmenu: 

Objem nádoby (L) Cena bez DPH 

601 
4x601 (mesačne) 

8,00 € + DPH 
32,00 € + DPH 

Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie 
Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odmenu: 

Objem nádoby (L) Cena bez DPH 

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

Definícia odpadu 
Zvyšky vareného a nevareného jedla, odrezky 
z prípravy jedál, polievky, šupky, zelenina, 
ovocie, mäso, kosti, cesto, káva, dužiny 
z odstavovania ovocia, pečivo, koláče, 
rozbalené syry, šunky, salámy, klobása, 
nápoje, v malom množstve špáradlo, servítka. 

Definícia odpadu 
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. 
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Príloha č. 2: Súkromný prístup do Elektronickej evidencie odpadov od CMT 
http://evidencia.cmt.sk 

Vaše prihlasovacie meno: 

Vaše heslo: 

• 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 
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Príloha č. 3: Doklady, legislatíva a certifikáty 
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