
 

  

 

 

Pôvodca:   

Obchodné meno:                   Kajkos  s.r.o  

Sídlo:                                     Kapušianska 515/57 ,075 01 Trebišov 

Prevádzka :                             I. Krásku 12  , 075 01  Trebišov          

IČO:                                       53691407    

DIČ:                                          

IČ DPH:                               2121468404   

Štatutárny orgán:                    Jozef  Demeter  

Zodpovedná osoba:       Jozef  Demeter  

e-mail/tel.:                              robertzajac058@gmail.com  

(ďalej iba „pôvodca“)   

   

a 

Odberateľ: 

Obchodné meno:  Technické služby mesta Trebišov 

Sídlo:                     Stavebná 2, 075 01 Trebišov   

IČO:    00188433  

DIČ:      2020749951 

IČ DPH:   SK2020749951 

Štatutárny orgán:               Ing. Imrich Fekete, riaditeľ 

Zodpovedná osoba:  Ing. Imrich Fekete  

e-mail/tel.:     fekete@trebisov.sk, +421 908 500 894, 0905 611 931 

(ďalej iba „Odberateľ“)   

  

1. Predmetom zmluvy je odber, preprava a zhodnocovanie iného ako komunálneho odpadu: 

katalógové číslo: 20 01 08 BRKO, 20 01 25 jedle pleje a tuky.  

                   

(ďalej len „odpad“) 

 

2. Odberateľ je oprávnený na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (ďalej iba ZZO) 

podľa rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Trebišov č.j. 2021/003157-005 zo 

dňa 19.3.2021, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie ZZO podľa ustanovení zák. č. 

365/2015 Z.z. o odpadoch . 

 

 

3. Pôvodca  odpadu zabezpečí prvotné pretriedenie odpadu. 

Pôvodca odpadu zabezpečí, aby sa v odpade  nenachádzali odpady patriace do kategórie – 

komunálny odpad . 

 

 

4. Odberateľ odpadu zabezpečí : 

- prevzatie odpadu  

- naloženie odpadu na dopravný prostriedok/podľa požiadavky pôvodcu/ 

- prepravu odpadu do spracovateľského zariadenia na BRKO 

- vystavenie potvrdenia o prevzatí odpadu 

 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že dokladom o odpade je zberný list, ktorý obsahuje najmä tieto 

údaje o odpade: deň prevzatia, váha odpadu, popis odpadu (katalógové číslo), miesto pôvodu 

a obchodné meno a sídlo pôvodcu, obchodné meno a sídlo odberateľa, miesto spracovania, 

Zmluva o odbere, preprave a zhodnocovaní iného ako komunálneho odpadu  
uzatvorená v súlade s § zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch 
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obchodné meno a sídlo prepravcu, ak ním nie je odberateľ, meno a priezvisko 

odovzdávajúcej a preberajúcej osoby pôvodcu a odberateľa .  

 

6. Odberateľ prevezme od pôvodcu odpad v sídle odberateľa bezodplatne. 

V prípade, že pôvodca odpadu požaduje odber  odpadu v sídle pôvodcu alebo z iného miesta 

určeného pôvodcom, nakladanie odpadu alebo jeho prepravu, je odberateľ pôvodcovi 

účtovať manipulačné poplatky: 

 

Za odber a prepravu odpadu v intraviláne mesta Trebišov 7  € bez DPH za jeden vývoz  

Za zhodnotenie odpadu                                                        0,17 €   bez DPH za kg BRKO    

       Za zhodnotenie odpadu                                                        0,17 €   bez DPH za kg oleje 

 Prenájom zbernej nádoby                                                  0,05  € bez DPH za 2x za 

kalendárny deň                                        

 

 

Odberateľ je platcom DPH a k cenám si bude účtovať DPH v zákonom určenej výške. 

 

7.  Nahlásenie odberu: Pôvodca odpadu je zodpovedný za nahlásenie množstva 

vyprodukovaného odpadu, ktorý je určený na zhodnotenie. Pôvodca odpadu je povinný 

dohodnúť si harmonogram alebo telefonicky  nahlásiť požiadavku na  odber  odpadu  

najmenej 1 deň vopred.  

8. Odberateľ po uplynutí kalendárneho Q na základe potvrdených zberných listov vystaví 

faktúru za množstvo vývozov a prenájmu nádob s potvrdením  odpadu odobratého 

v príslušnom kalendárnom Q so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia. V prípade 

omeškania  s úhradou faktúry je dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň 

omeškania. 

 

9. Odberateľ v prípade omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní  je oprávnený od zmluvy 

odstúpiť. 

 

10. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.05.2022 do 31.12.2022. Každá zo zmluvných strán je 

oprávnená ju vypovedať v jednomesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť prvého dňa 

nasledujúceho  kalendárneho mesiaca po doručení výpovede. 

 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že platné doručenie listiny je poštou, faxom, e-mailom na adresu 

uvedenú v tejto zmluve alebo prostredníctvom elektronickej schránky alebo osobným 

doručením.  

 

12. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2022. 

 

13. Náležitosti záväzkového vzťahu zmluvou neupravené sa primerane spravujú ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. Prípadná neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy 

nespôsobuje neplatnosť ostatných zmluvných ustanovení.  

 

V  Trebišove dňa :29.04..2022           V Trebišove dňa  : 29.04.2022  

Odberateľ:       Pôvodca: 

 

 

 

Technické služby mesta Trebišov                                  Kajkos  s.r.o  

Ing. Imrich Fekete , riaditeľ                                          Jozef  Demeter                                                           


