
Z m l u v a  o  p o s k y t o v a n í  s l u ž i e b  
uzatvorená podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka 

 
 

Objednávateľ: Eva Balogová, 082 38 Ovčie 136 
Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa a.s. Prešov 
č.účtu: 0502418896/0900 
IČO: 43459153 
DIČ:  1048491158 

 
 
Dodávateľ:                  Obec Kluknava  

v zastúpení:  Ing. Štefan Kováč, starosta obce 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 
č.účtu:  3411984001/5600 
IBAN: SK06 5600 0000 0034 1198 4001 
IČO:  00329274 
DIČ: 2021331477 

 
 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je  poskytovanie služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských 
a reštauračných odpadov, ktoré sú zabezpečované prostredníctvom firmy Ekover, s.r.o., so 
sídlom SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy, zapísanej v obch. registri Okresného súdu v Košiciach, 
oddiel: Sro, vložka č. 4725/V, na základe Zmluvy č. 3/2015 – BRKO  uzavretou medzi firmou 
Ekover, s.r.o. ako zhotoviteľom a Obcou Kluknava ako objednávateľom, zo dňa 01.04.2015, 
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  
Kuchynský odpad pre objednávateľa sa bude likvidovať z prevádzky: Reštaurácia Poľovník, 
053 51 Kluknava 493.  
 

Povinnosti dodávateľa služby 

Dodávateľ služby  po obdržaní faktúry  od firmy Ekover, s.r.o., zabezpečí vystavenie faktúry 
pre objednávateľa. 
 

Povinnosti objednávateľa služby 

Objednávateľ služby je povinný dodržiavať ustanovenia čl. VI. Zmluvy č. 3/2015 – BRKO 
medzi Ekoverom, s.r.o a Obcou Kluknava  a faktúru vystavenú Obcou Kuknava v termíne 
uhradiť.  

 

Cenové podmienky 

Zmluvné strany sa dohodli, že na cene za plnenie predmetu Zmluvy sa budú podieľať 
spoločne a to:  

- Zber a vývoz odpadu 19 €/ mesiac (frekvencia vývozu – 1x týždenne) v podiele: 
½  Obec Kluknava a ½ Eva Balogová – Reštaurácia Poľovník Kluknava 



- Energetické zhodnotenie odpadu v spaľovní odpadov – 60,247 €/t  na základe 
zberných listov a skutočného množstva odovzdaného odpadu. 

 
 

Ďalšie dojednania 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.4.2015. 

 
Vypovedanie zmluvy 

1. Dohodou zmluvných strán. 
2. Výpoveďou jednej zo zmluvných strán na základe vážnych dôvodov neplnenia 

jednotlivých článkov zmluvy. 
3. Vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán s výpovednou dobou tri 

kalendárne mesiace. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.  

 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy len písomne po vzájomnej dohode.  
2. Ostatné náležitosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť Zmluvou č. 3/2015 – 

BRKO uzavretou medzi Obcou Kluknava a firmou Ekover, s.r.o. (príloha tejto zmluvy). 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy dôsledne oboznámili, 

súhlasia s jej obsahom a na znak toho ju podpisujú. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce. 
5. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, y ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 
 

 
V Kluknave, 01.04.2015 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Štefan Kováč, starosta obce                                                                               Eva Balogová 

       

dodávateľ  objednávateľ 
                         


