
uzatvorená v zmysle §269 a nasl. Obchodného Zákonníka
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

číslo zmluvy

ZOD-2020-22-000286

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ Dodávateľ
Názov Záhradnícke a rekreačné služby DETOX s.r.o.

Adresa Švermova 45
974 01  Banská Bystrica
(okres Banská Bystrica)

Zvolenská cesta 139
974 05  Banská Bystrica

Obchodný
register

Obvodný úrad Banská Bystrica, Číslo
živnostenského registra: 601-8008

OR OS BB, odd. Sro, vl. Č. 1084/S

IČO

Bankový účet SK36 7500 0000 0040 1718 9020 SK18 7500 0000 0040 1324 6876

IČO: 00183075 IČO: 31582028

DIČ/IČ DPH DIČ: 2020459221 IČ DPH: SK2020453996

Štatutárny zástupca
PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ organizácie Daniel Studený, MBA, konateľ

Ing. Roman Forgáč, MBA, konateľ

Splnomocnený zástupca
Ing. Katarína Schneider, obchodný riaditeľ

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných
PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ organizácie Obchodné Oddelenie

tel: +421 48 471 2525
mail: obchod@detox.sk

Oprávnený rokovať o realizácii odberu odpadov
Matej Libič
tel: 
mail: 

Zákaznícke Centrum
tel: +421 48 471 2525
mail: objednavky@detox.sk

Odberné miesta Objednávateľa

Záhradnícke a rekreačné služby Banská Bystrica Švermova 45

Čl. 1 Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je odber, preprava, zneškodnenie / zhodnotenie odpadov uvedených v prílohách tejto 
zmluvy, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

Čl. 2 Cena za poskytované služby

2.1. Ceny za poskytované služby sú uvedené v prílohe tejto zmluvy Ceny za poskytované služby (ďalej Ceny za 
služby) a sú platné do dátumu uvedeného v tejto prílohe.

2.2. Ceny, ktoré sú v prílohe „Ceny za služby“  označené „pred odberom“ budú stanovené cenovou ponukou. 
Objednávateľ je povinný sa o nových cenových podmienkach informovať pred odberom odpadov. Na základe 
písomnej požiadavky Objednávateľa, Dodávateľ zašle Objednávateľovi aktuálne platnú cenovú ponuku. 
Objednávateľ svoj súhlas prejaví vystavením objednávky, v ktorej uvedie číslo cenovej ponuky. 

2.3. Množstvo odpadu uvedené v prílohe Ceny za služby je odhadované / orientačné produkované 
Objednávateľom v priebehu jedného kalendárneho roka, pokiaľ nie je uvedené inak. Dodávateľ sa 
nezaväzuje odobrať množstvo jednotlivých odpadov a ani celkové odhadované ročné množstvo odpadu. 
Požadované množstvo odpadov na odber, bude uvedené v jednotlivých objednávkach. Dodávateľ je povinný 
odobrať len také množstvo odpadov, ktoré potvrdil v jednotlivej objednávke. Objednávka sa stáva záväznou 
pre obe zmluvné strany až jej potvrdením Dodávateľom. Fakturované bude skutočne odobraté množstvo 
odpadu.

2.4. V prípade, že Dodávateľ poskytne Objednávateľovi svojich pracovníkov k nakládke odpadu, alebo k inej 
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manipulácií s nimi, bude cena pracovníkov účtovaná hodinovou sadzbou podľa aktuálneho Cenníka 
dopravných a manipulačných výkonov spoločnosti DETOX s.r.o. (ďalej Cenník dopravy).

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, na cenách a poplatkoch súvisiacich s výkonom predmetu zmluvy, ktoré sú 
uvedené v Cenníku poplatkov spoločnosti DETOX s.r.o. (ďalej Cenník poplatkov).

2.6. Podmienkou pre odber odpadu je minimálna hodnota odberu 120 € (bez DPH). Do minimálnej hodnoty 
odberu sa počíta sumárna hodnota odpadu určeného na odber a hodnota dopravných nákladov. V prípade 
menšej hodnoty ako 120 €, bude Objednávateľovi doúčtovaný rozdiel medzi skutočnou hodnotou odberu a 
sumou 120 €.

2.7. K cenám uvedeným v tejto zmluve a jej prílohách sa účtuje daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá bude pripočítaná a účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase dodania služby.

2.8. Pri odpadoch, ktorých charakter a zloženie si vyžaduje uloženie na skládku, obsahuje uvedená cena aj 
poplatok za uloženie odpadov podľa zák. č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a 
doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. Výška tohto poplatku zodpovedá zákonnej úprave k dátumu podpisu tejto 
zmluvy. V prípade zmeny výšky poplatkov z dôvodu zmeny legislatívy je Dodávateľ povinný bez zbytočného 
odkladu písomne oboznámiť Objednávateľa. Takáto zmena musí byť dohodnutá písomne vo forme dodatku 
k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Objednávateľ nebude akceptovať zvýšenie ceny 
z dôvodu zmeny výšky poplatku, platnosť a účinnosť zmluvy zaniká uplynutím desiatich dní odo dňa 
písomného oznámenia Dodávateľa o zmene výšky poplatkov z dôvodu zmeny legislatívy.

2.9. V prípade, že sa v priebehu trvania zmluvy zmenia všeobecne platné právne predpisy, tak že ovplyvnia cenu 
výkonov Dodávateľa, resp. ak sa zmení výška  cien  energetických a  materiálových  vstupov a výstupov 
vyhradzuje si Dodávateľ právo v závislosti od uvedených zmien ceny upraviť. O takejto úprave musí bez 
zbytočného odkladu informovať Objednávateľa. Takáto zmena musí byť dohodnutá písomne vo forme 
dodatku k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Objednávateľ nebude akceptovať 
zvýšenie ceny, platnosť a účinnosť zmluvy zaniká uplynutím desiatich dní odo dňa písomného oznámenia 
Dodávateľa o zmene výšky poplatkov z dôvodu zmeny legislatívy.

Čl. 3 Platobné podmienky

3.1. Zálohová platba predfaktúrou vo výške 100% z celkovej sumy, vyúčtovanie zálohy bude vo faktúre. Splatnosť 
faktúry je 14 dní od vystavenia faktúry.

3.2. Úhrady vykoná Objednávateľ / Dodávateľ výhradne bankovým prevodom. 

3.3. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania fakturovanej sumy na bankový účet Dodávateľa uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy.

3.4. V prípade omeškania objednávateľa s platbou riadnej faktúry má dodávateľ právo účtovať objednávateľovi 
úrok z omeškania podľa §369 ods. 2 Obch. zákonníka v spojení s nariadením vlády č. 21/2013 Z.z., vo výške 
0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

Čl. 4 Iné dojednania

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na elektronickej komunikácii.

• Dodávateľ je od účinnosti tejto zmluvy oprávnený zasielať Objednávateľovi dokumenty v elektronickej
forme vo formáte PDF a to: faktúry, zálohové faktúry, odsúhlasenie / potvrdenie objednávok Dodávateľom,
cenové ponuky,  cenníky, všeobecné obchodné podmienky, dodatky k tejto zmluve, informácie
o aktuálnom stave záväzkov, zápočty pohľadávok a záväzkov, upomienky, dokumentáciu súvisiacu
s legislatívou odpadového hospodárstva (napr. Sprievodné listy nebezpečných odpadov, Protokoly
o odovzdaní odpadu a pod.) (ďalej len „elektronické dokumenty).

• Od účinnosti tejto zmluvy Dodávateľ nebude Objednávateľovi vystavovať a zasielať uvedené dokumenty v
papierovej forme.
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• Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude Objednávateľovi zasielať elektronicky :

a) faktúry s prílohami na e-mailovú adresu:

martin.majling@zaaresbb.sk;jana.banikova@zaaresbb.sk

b) sprievodné listy nebezpečného odpadu na e-mailovú adresu:

martin.majling@zaaresbb.sk;jana.banikova@zaaresbb.sk

c) informácie o aktuálnom stave záväzkov a ostatné elektronické dokumenty na e-mailovú adresu:

martin.majling@zaaresbb.sk;jana.banikova@zaaresbb.sk

• Zmluvné strany prehlasujú, že majú prístup k e-mailovej adrese uvedenej v tomto bode. Objednávateľ
prehlasuje, že prijímanie elektronických dokumentov od Dodávateľa nie je blokované.

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje po dobu trvania tejto zmluvy odovzdávať odpad uvedený v tejto zmluve výhradne 
Dodávateľovi.

4.3. V prípade porušenia predchádzajúceho bodu tohto článku sa zmluvné strany dohodli, že Dodávateľovi vzniká 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená ako hodnota množstva odpadu 
odovzdaného inému subjektu v jednotkovej cene uvedenej v tejto zmluve. Nárok Dodávateľa na zmluvnú 
pokutu nevzniká, v prípade ak odmietol odpady odobrať. Objednávateľ je povinný odmietnutie od Dodávateľa 
preukázať v písomnej podobe. 

4.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Dodávateľovi hlásenie o nakladaní s nebezpečným odpadom najneskôr 
do 15. marca nasledujúceho roka.

Čl. 5 Záverečné ustanovenia

5.1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa uzatvára na dobu určitú od 1.7.2020 do 30.6.2024.

5.2. Zmluvné strany môžu zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončiť:

a) Písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

b) Výpoveďou zmluvy, kde obidve zmluvné strany môžu vypovedať zmluvu bez udania dôvodu. Výpovedná
lehota zmluvy je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Vypovedaním zmluvy nezanikajú povinnosti zmluvných strán,
ktoré vznikli jej realizáciou pred vypovedaním zmluvy.

c) Odstúpením od zmluvy, ktoré je zaslané písomne a nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia
odstúpenia Objednávateľovi. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak
je neplatné. V prípade pochybnosti o doručení odstúpenia sa má za to, že bolo doručené na 3 deň po tom,
ako bola zásielka odovzdaná na doručenie pre objednávateľa. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na
úhradu záväzkov a škôd. Za dôvody na odstúpenie od zmluvy sa považuje:

• preukázateľné nedoplatky voči štátu (sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad a pod.)

• záväzok po lehote splatnosti viac ako 30 dní, ktorý nebol uhradený ani v lehote 10 kalendárnych dní od
doručenia písomnej výzvy

• v prípade, ak dôjde zo strany povoľujúcich orgánov štátnej správy k zákazu, alebo obmedzeniu
povolenia činností Dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktoré sú predmetom plnenia tejto zmluvy.

d) V prípade hrubého porušenia zmluvy, kde odstúpenie od zmluvy je oprávnená podať tá zmluvná strana,
ktorá upozornila druhú zmluvnú stranu na hrubé porušenie zmluvy, pričom súčasťou upozornenia na
hrubé porušenie zmluvy musí byť aj uvedenie konkrétneho porušenia zmluvy a to požiadavka a termín na
jeho odstránenie. V prípade, ak druhá zmluvná strana konkrétne porušenie v stanovenej lehote neodstráni
alebo opätovne hrubým spôsobom poruší zmluvu je dotknutá zmluvná strana oprávnená od zmluvy
odstúpiť okamžite doručením oznámenia.

5.3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, po jednom pre každú stranu.

5.4. Podpisom zmluvy Objednávateľ potvrdzuje súhlas so „Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti 
DETOX s.r.o.“, ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v prípade ak nie sú upravené touto 
zmluvou.
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5.5. Všetky doplňujúce zmeny tejto zmluvy si vyžadujú formu písomného dodatku, potvrdeného obidvoma 
zmluvnými stranami, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak.

5.6. Podpisom tejto zmluvy všetky predchádzajúce zmluvy a dodatky týchto zmluvných strán strácajú platnosť.

Čl. 6 Prílohy

6.1. Ceny za poskytované služby

6.2. Cenník poplatkov spoločnosti DETOX s.r.o.

6.3. Cenník dopravných a manipulačných výkonov spoločnosti DETOX s.r.o. 

6.4. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DETOX s.r.o.

.....................................................................

PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ organizácie
štatutárny zástupca

V  Banskej Bystrici, dňa 30.06.2020

.....................................................................

Ing. Katarína Schneider, obchodný riaditeľ
splnomocnený zástupca

V Banskej Bystrici, dňa 30.06.2020
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Priloha  Ceny za poskytované služby

1. Cena za zneškodnenie / zhodnotenie odpadov

MnožstvoKód Popis € / m.j.m.j.v.k.

0,10 tsyntetické motorové, prevodové a mazacie
oleje

130206 (N) Y8 pred odberom

 380,000,10 tolej z odlučovačov oleja z vody130506 (N) Y8 *

 550,000,10 tobaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
alebo kontaminované nebezpečnými látkami

150110 (N) Y9

 400,000,10 tabsorbenty, filtračné materiály vrátane
olejových filtrov inak nešpecifikovaných,
handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami

150202 (N) Y9

 400,000,10 tolejové filtre160107 (N) Y9

 420,000,10 tnebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01
07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14

160121 (N) Y9

 150,000,10 tolovené batérie160601 (N) Y31

 420,000,10 todpady obsahujúce olej160708 (N) Y9

0,000,10 tžiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť200121 (N) Y29

 165,000,10 tvyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovodíky

200123 (N) Y41

 165,000,10 tbatérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,
16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené
batérie a akumulátory obsahujúce tieto
batérie

200133 (N) Y31

 165,000,10 tvyradené elektrické a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23,
obsahujúce nebezpečné časti

200135 (N) Y26

 160,000,10 tvyradené elektrické a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20
01 35

200136 (O)

Vysvetlivky:
* Ak je v stĺpci v.k. uvedené označenie *, tak tento odpad pri každej jednotlivej dodávke podlieha vstupnej 
kontrole, ktorá bude účtovaná položkou "Poplatok za vstupnú kontrolu kvapalných odpadov" za každé 
katalógové číslo odpadu.

V prípade, že je cena za zneškodnenie / zhodnotenie  kvapalných odpadov stanovená konkrétnou cenou za 
EUR / t, parametre odpadu musia spĺnať nasledovné limity: 

Parameter Jednotka limit 

CHSK Cr mg / l do 200 000

pH  od 4 do 9

Parametre opotrebovaných ropných olejov (ďalej ORO) musia spĺňať nasledovné limity. 

Parameter Jednotka Hodnota

Bod vzplanutia °C min. 110

Chlór % max. 0,5

PCB ppm 50

Síra % max. 0,3

Pri odbere ORO do 0,5 t Dodávateľovi nevzniká povinnosť informovať Objednávateľa o parametroch odpadu. 
V prípade vyžiadania analýzy Objednávateľom bude táto služba spoplatnená vo výške 80 Eur / analýza.

Pri prekročení vyššie uvedených hodnôt pôjde o iný druh odpadu a preto sa pri tvorbe ceny bude postupovať 
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individuálne. Dodávateľ má právo účtovať dodatočne vzniknuté náklady na zneškodnenie / zhodnotenie 
odpadov.

2. Cena za prepravu odpadov

Prepravné náklady budú počítané podľa aktuálneho Cenníka dopravných a manipulačných výkonov 
spoločnosti DETOX s.r.o. (ďalej Cenník dopravy), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

Zoznam odberných miest s priradenými tarifnými skupinami v zmysle dopravného cenníka.

Odberné miesto Tarifná skupina

AZáhradnícke a rekreačné služby,  Banská Bystrica,  Švermova 45

3. Cena za služby

Poplatok za vstupnú kontrolu kvapalných odpadov

MnožstvoKód Popis € / m.j.m.j.

 50,001,00 ksPoplatok za vstupnú kontrolu kvapalných
odpadov

PVATO

Poplatok za vstupnú kontrolu kvapalných odpadov zahŕňa: vzorkovanie, prípravu vzorky, analyzovanie, 
vyhodnotenie vzorky každého druhu kvapalného odpadu, ktorý Dodávateľ prijme od Objednávateľa. 
Objednávateľ akceptuje výsledky meraní Dodávateľa. 

V prípade odchýlky jednotlivého parametra od hodnoty, ktorá je všeobecne známa u tohto druhu odpadu resp. 
od dohodnutej kvality odpadu, ktorá je uvedená v tejto prílohe, má dodávateľ nárok, fakturovať zvýšené 
náklady súvisiace so zneškodnením / zhodnotením predmetného odpadu.

Poplatok za dodanie IBC kontajnera

MnožstvoKód Popis € / m.j.m.j.

 20,001,00 ksPoplatok za dodanie IBC kontajneraPMIBC

Dodávateľ poskytne Objednávateľovi na základe písomnej požiadavky prepravné obaly (IBC kontajner) v 
rámci výmenného systému (obal s odpadom za prázdny obal). Dodávateľ poskytne Objednávateľovi 
prepravný obal v prípade, ak sa zároveň uskutočňuje aj odber odpadov. Objednávateľ akceptuje kvalitu 
dodaných prepravných obalov Dodávateľa. 

Poplatok za manipuláciu s malými obalmi

MnožstvoKód Popis € / m.j.m.j.

 50,001,00 hodPoplatok za manipuláciu s obalmi v objeme
menej ako 200 litrov

PMO200

Poplatok za manipuláciu s obalmi, ktoré majú objem menší ako 200l / ks zahŕňa ich úpravu, t.j. drvenie, 
lisovanie na prevádzke Dodávateľa.

Ceny sú platné do 31.12.2020

.....................................................................

PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ organizácie
štatutárny zástupca

V  ………………………………………… dňa ……………
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Príloha        Cenník poplatkov spoločnosti DETOX s.r.o.

Popis poplatku Sadzba € / m.j.m.j.

Poplatok za vytlačenie a zaslanie dokumentu poštou 8,00ks

Poplatok za nenahlásený vlastný dovoz odpadov na prevádzku
Dodávateľa

200,00ks

Poplatok za opravu dokumentácie na požiadanie Objednávateľa 50,00ks

Poplatok za vstupnú kontrolu kvapalných odpadov 50,00ks

Poplatok za označovanie obalov do 20ks 100,00 

Poplatok za označovanie obalov do 30ks 200,00 

Poplatok za označovanie obalov viac ako 30ks 300,00 

Poplatok za expresné vybavenie odberu odpadov 500,00odb

Poplatok za manipuláciu s obalmi v objeme menej ako 200 litrov 50,00hod

Poplatok za dodanie IBC kontajnera 20,00ks

Platnosť do 31.12.2020

Ceny dohodnuté v cenovej ponuke resp. dohodnuté v Zmluve o poskytovaní služieb, konkrétne v prílohe "Ceny za poskyto-
vané služby" majú prednosť pred Cenníkom poplatkov spoločnosti DETOX s.r.o. 

.....................................................................

PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ organizácie
štatutárny zástupca

V  ………………………………………… dňa ……………
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do 1 [t]do 0,5 [t]

1. Odber odpadov valníkovým vozidlom v zmysle určenej tarifnej skupiny

Tarifná
skupina

vzdialenosť
do

Mýto
€ / tona do 2 [t] do 3 [t] do 4 [t] do 5 [t]

Tento cenník stanovuje cenu za jeden odber 

Príloha        Cenník dopravných a manipulačných výkonov spoločnosti DETOX s.r.o.

 v závislosti na celkovom množstve (hmotnosť, objem) odobratého odpadu.
Podľa vzdialenosti miesta odberu od miesta spracovania odpadu, prepravných trás a zberných okruhov sú pre potreby
tohoto cenníka dohodnuté tarifné skupiny. Zaradenie do týchto skupín stanovuje dodávateľ v zmluve o poskytovaní služieb
resp. v cenovej ponuke.

celkové odobrané množstvo za jeden odber

A  40 €  40 €  60 €  60 €  70 €  70 €20 km  1,00 €

B  50 €  55 €  80 €  100 €  110 €  140 €50 km  2,50 €

C  70 €  95 €  120 €  200 €  240 €  290 €100 km  5,00 €

D  100 €  140 €  200 €  290 €  360 €  440 €150 km  7,50 €

E  130 €  185 €  250 €  380 €  480 €  600 €200 km  10,00 €

F  165 €  230 €  290 €  470 €  600 €  750 €250 km  12,50 €

G  195 €  275 €  400 €  570 €  730 €  900 €300 km  15,00 €

nakládka / vykládka / stojné  9,50 € / 15 min

Táto položka je účtovaná pre všetky tarifné skupiny a množstevné hranice. Účtovaný je čas vozidla počas nakládky/vykládky
resp. ak je na strane Objednávateľa prekážka znemožňujúca výkon vozidla.

Pri odbere ľahkého alebo veľkoobjemového odpadu (plasty, prázdne obaly, nádoby, nádrže, ...) ktorý pri odbere zaberá viac
ako 50% ložnej plochy dopravného prostriedku, bude cena za odber odpadu účtovaná  v zmysle bodu 2. a na základe
vzdialenosti miesta odberu  a miesta spracovania odpadov a času manipulácie.

Upozornenie:

Pri hmotnosti nad 5 ton bude doprava účtovaná v zmysle bodu 2. počet ubehnutých km a počet vykonaných manipulácií.

2. Preprava odpadov iným ako valníkovým vozidlom alebo inak ako na základe tarifnej skupiny

Druh vozidla kilometrovné
    € / km

manipulácia
€ / 15 min.

Automobilová cisterna 2,10 10,00

Automobilová cisterna s prívesom 2,40 12,00

Kontajnerový nosič - 36 m3 2,10 10,00

Kontajnerový nosič - 36 m3 s prívesom 2,40 12,00

Valník s nosnosťou do 6 ton 1,90 9,50

Ramenový nakladač 7 až 10 m3 1,80 10,00

3. Iné služby v súvislosti s dopravou
V prípade, že si objednávateľ vyžiada od Dodávateľa pracovníkov k nakládke alebo vykládke odpadu:

Služba €  /  MJ

Manipulácia pracovník na vyžiadanie = nakládka / vykládka odpadu 20,00 hod

K cenám uvedeným v tomto cenníku sa účtuje daň z pridanej hodnoty, ktorá bude pripočítaná a účtovaná v aktuálnej
sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase dátumu dodania.

Ceny dohodnuté v cenovej ponuke resp. dohodnuté v Zmluve o poskytovaní služieb,  konkrétne v prílohe "Ceny za
poskytované služby" majú prednosť pred Cenníkom dopravných a manipulačných výkonov spoločnosti DETOX s.r.o..

Objednávateľ svojim podpisom prejavuje súhlas s podmienkami uvedenými v tomto cenníku.

Platnosť cenníka končí 31.12.2020

          Objednávateľ, podpis, pečiatka           

V  ……………………………………… dňa ………………
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Príloha        Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DETOX s.r.o.

Platné od 1.1.2020
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Príloha        Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DETOX s.r.o.

Platné od 1.1.2020
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