
 

           ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY EVIDENCIE ODPADU               

 

č. zmluvy:      E0402          / uzatvoril: Dušan Podlipa  

uzatvorená podľa §269 ods.2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 (ďalej len „Zmluva“) medzi: 

 Objednávateľ (ďalej len „Užívateľ ”) Dodávateľ (ďalej len „Dodávateľ ”) 

Obchodné meno:  Základná škola s materskou školou 

Šarišské Michaľany            

Sídlo:     Pod Lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany                            

 

IČO:      36158101                             

IČ DPH/DIČ:  2021364950                    

                            

Názov prevádzky:              

Adresa prevádzky:             

 

                   

Tel. kontakt:  051 4582204                      

Email:       zssarmich@gmail.com                           

Zastúpený osobou:            

                 PeadDr.Mária Cvancigerová 

Obchodné meno: Dušan Podlipa - DUMAREPO 

Sídlo: 

 
Hlavná 538/77 

                              

 
Pečovská Nová Ves, 082 56 

     IČO: 

 
43121322 

  DIČ: 

 
1036266000 

  
     
Bankové spojenie:   

 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 

                                  

 
č.u:  5144603604/0900 

 
  

SK78 0900 0000 0051 4460 3604 

     Kontakt:                    

 
dumarepo@gmail.com 

  
0914700445 

  
 

 

Objednávateľ potrebuje viesť evidenciu odpadu, resp. s ňou naložiť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s vykonávacími predpismi k predmetnému zákonu sa zmluvné 

strany dohodli takto: 

Obchodné podmienky 

I. Vymedzenie základných pojmov 

1.1   Služba – evidencia odpadov, vedenie ohlasovacej povinnosti 
1.2   Užívateľ – fyzická alebo právnická osoba. 

 

lI. Ochrana osobných údajov 

2.1  Dodávateľ týmto prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré užívateľ poskytne dodávateľovi, resp. ktoré dodávateľ 
vyžaduje v rámci vytvorenia účtu , sú vyžiadané a budú spracované a použité len na plnenie účelu zmluvného vzťahu 
medzi dodávateľom a užívateľom a to v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších právnych predpisov. Pri registrácii, alebo rozšírení profilu prevádzky, sa vyžadujú od užívateľa osobné 
údaje v rozsahu a obsahu uvedenom v registračnom formulári. Užívateľ registráciou súhlasí s uložením svojich 
osobných údajov pre uvedený účel a je oprávnený kedykoľvek do nich nazrieť. Dodávateľ dodržuje pravidlá o ochrane 
údajov týkajúce sa osobných údajov užívateľa a disponuje s nimi dôverne. 

III. Predmet zmluvy 
 

3.1   Pri poskytovaní služby dodávateľ vytvorí užívateľovi podmienky najmä na možnosť jednoduchej, rýchlej a bezpečnej 
tvorby evidenčných listov a ohlasovacej povinnosti, ich tlače, pohodlného sledovania kompletného prehľadu vývozu 
odpadu a príslušných reportov, kompletného prehľadu zmluvných podmienok, automatického posielania emailových 
reportov, prípravy ohlasovacej povinnosti, podľa aktuálnej ponuky služby sprístupnenej užívateľovi.  
 

IV. Práva a povinnosti užívateľa 

4.1   Užívateľ je povinný  pri využívaní služby korektne vyplniť svoje kontaktné údaje a skontrolovať správnosť údajov pre 
účely služieb evidencie odpadu. Užívateľ je povinný udržiavať svoje kontaktné údaje vždy aktuálne. 

 
V. Práva a povinnosti dodávateľa 

 

5.1   Dodávateľ je povinný zaistiť dostupnosť služby. 
5.2   Dodávateľ je povinný pre užívateľa zabezpečiť spracovanie údajov o evidencii odpadu do elektronickej podoby. 
5.3  Za porušenie povinnosti dodávateľa z bodu 5.1 sa nepovažuje prerušenie dostupnosti služby z neodvrátiteľných a 

objektívnych dôvodov (napr. prerušenie dodávky el. energie, výpadok internetového pripojenia serverov, od ktorých je 
služba závislá a pod.) alebo prerušenie z dôvodu systémových zásahov zo strany dodávateľa (napr. upgrade služby na 
novú verziu). 

5.4  Dodávateľ má právo zrušiť službu užívateľovi, ktorý vedome poškodzuje službu, alebo sa snaží získať prístup k 
informáciám iných užívateľov. 

5.5   Dodávateľ má právo na zmenu týchto obchodných podmienok a je povinný o tom vopred informovať užívateľa. 
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VI. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky 

6.1   Cena za poskytnutie Služby  základného balíka je 80 € s DPH na jeden rok (365 dní). Cena za každú ďalšiu službu 
evidencie odpadov ja 20,-€ s DPH na jeden rok(365 dní). Cena služby je za jeden kalendárny rok. 

6.2   Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu za poskytovanú službu. O tejto zmene bude minimálne 30 dní 
vopred informovať všetkých užívateľov služby. 

6.3    Platba je vždy uhrádzaná vopred na základe faktúry. 
6.4  Dodávateľ má právo odoprieť využívanie služby Užívateľovi, ktorý nemá riadne uhradený poplatok za službu podľa 

platného cenníka. 
6.5 . Cena uvedená v bode 6.1 je stanovená pre Užívateľa pod jedným IČO a jednej prevádzky. 
6.6   Užívateľ berie na vedomie, že v prípade ukončenia zmluvy o poskytnutí Služby sa poplatok nevracia. 
 

 

VII. Vymedzenie zodpovednosti 

7.1   Dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávne, alebo neúplné vypisovanie evidenčných listov ako aj tlačiva 
ohlasovacej povinnosti. Užívateľ je povinný si overiť všetky náležitosti správneho nahadzovania údajov a priebežne 
kontrolovať správnosť údajov. V prípade neaktuálnych, alebo chybných údajov,  je Užívateľ  povinný na danú 
skutočnosť upozorniť  Dodávateľa  služby. 

 
VIII. Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva, sa riadi právom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti Zmluvných strán, 
ako aj ďalšie vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré tu nie sú upravené konkrétnymi ustanoveniami, sa budú riadiť 
Obchodným zákonníkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré s predmetom tejto Zmluvy súvisia. 

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak by bola táto Zmluva alebo ktorákoľvek jej časť z akéhokoľvek dôvodu 
neplatná, neúčinná alebo nevykonateľná, zaväzujú sa obidve Zmluvné strany bez zbytočného odkladu po tom ako sa 
o takejto skutočnosti dozvedia uzavrieť novú platnú a účinnú Zmluvu. 

8.3 Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba písomnou dohodou oboch Zmluvných strán. 
8.4 Táto Zmluva sa vyhotoví v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý pre jednu Zmluvnú stranu. 
8.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním riadne a pozorne prečítali, jej obsahu v plnom 

rozsahu porozumeli, na tomto právnom úkone sa dobrovoľne dohodli a prejav ich vôle je slobodný, vážny, 
zrozumiteľný a určitý, pričom túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na 
znak svojho súhlasu s obsahom Zmluvy, túto vlastnoručne podpísali. 

 
        

V  Šarišských Michaľanoch        dňa: 21.5.2018        V  Šarišských Michaľanoch dňa:  21.5.2018 

                                                

Objednávateľ, pečiatka                          podpis:        Dodávateľ, pečiatka     podpis:  

 

 

 
 
 
 
 
   

  Základný balík - cena 80€ Následujúci držiteľ odpadu   

  
 

            

  200301 Zmesový komunálny odpad     Marius Pedersen , a.s.         

  200102 Sklo     Marius Pedersen , a.s.         

  200140 Kov     Marius Pedersen , a.s.         

  200139 Plasty     Marius Pedersen , a.s.         

  200101 Papier a lepenka     Marius Pedersen , a.s.         

  
      

  

  Ďalší druh odpadu - cena 20€ 
     

  

  
      

  

                

                

                

                

                

                

                



  


