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RAMCOVÁ ZMLUVA O ZBERE, PREPRAVE A ZNEŠKODNENÍ VYBRANÝCH ZLOŢIEK 

KOMUNÁLNYCH ODPADOV 

č. rámcovej zmluvy: BIO2023/ZA 1001/ uzatvoril: Erik Zelník 

uzatvorená v zmysle §269 ods.2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení znení neskorších predpisov§ 

81 ods. 13 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov(ďalej v texte len „Zmluva“) medzi Zmluvnými stranami: 

 
 
Poskytovateľ:  ESPIK Group s.r.o. 

So sídlom:   Orlov 133, 065 43 Orlov, 

IČO:    46 754 768 

IČ DPH:   SK2023566666  (platba sa vykonáva podľa formátu IBAN na vystavenej faktúre) 

Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s.  SK40 7500 0000 0040 2214 4484 

   Slovenská sporiteľňa, a.s.   SK32 0900 0000 0051 4566 5612 

   Prima banka Slovensko, a.s.   SK90 5600 0000 0086 7346 9002 

   Fio banka, a. s.     SK64 8330 0000 0026 0152 0414 

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri 

   Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 26349/P 

 

Kontakt:  Zákaznícka linka:+421 950 401 401,info@espik.sk 

 
(ďalej len ˝Poskytovateľ˝ ) 
 
a 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ďalej len ˝Objednávateľ˝) 
 

Preambula 

Objednávateľ je podľa § 81 ods.  1 zákona odpadoch zodpovedný za nakladanie s komunálnymi odpadmi 
a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na jeho území.  
Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie služieb súvisiacich so zberom, prepravou, zneškodňovaním 
a zhodnocovaním odpadov z územia mesta/obce v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o odpadoch“), ktorých bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 2 tejto Zmluvy 
a služby s tým spojené, v čase, v kvalite a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.  
 
Zmluvné strany majú záujem o nadviazanie dlhodobého obchodného vzťahu. Za týmto účelom uzatvárajú 
rámcovúZmluvu (ďalej len „Zmluva“). Na základe tejtoZmluvy je Objednávateľ oprávnený uzatvárať za podmienok 
tejto Zmluvy vyrokovaných s Poskytovateľom jednotlivé Zmluvy v súvislosti s výkonmi a dodávkami („individuálne 
Zmluvy“) s Poskytovateľom. 
Z uzatvorenia Zmluvy alebo z viac násobného uzatvorenia individuálnej Zmluvy a z iných opatrení vyplýva pre 
Objednávateľa  možnosť, zadať objednávky Poskytovateľovi.  
Zmluvné strany Zmluvy na strane ˝Objednávateľa služby˝  sa ďalej označujú ako „Objednávateľ“ a na strane ESPIKU 
ako „Poskytovateľ“.  
 

Objednávateľ:  Obec Diaková    

 

So sídlom: Diaková 18, 038 02  Dražkovce pri Martine   

IČO:  00648370     

 
IČ DPH/DIČ:  2020591804    

 
Zastúpená:  PaedDr. Branislav Kohút, starosta 

Kontaktná osoba:  PaedDr. Branislav Kohút, starosta 

E-mail a telefonický kontakt:  starosta@diakova.sk , 0907563253 

mailto:info@espik.sk
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I. 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri zbere a preprave nasledovných zložiek 
komunálneho odpadu vzniknutých a zozbieraných na území mesta/obce od fyzických osôb a zaradených podľa 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov (ďalej len ,,Katalóg odpadov“) do skupiny 20 Komunálne odpady (odpady z domácnosti a podobné 
odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu: 
 

Por. č. 
Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu podľa Katalógu 

odpadov 
Kategória 
odpadu 

Pouţitá skratka v 
Zmluve 

1. 20 01 25 Použité jedlé oleje a tuky O UCO 

2. 20 01 08 
Biologicky rozložiteľný kuchynský 

a reštauračný odpad 
O BIO 

 

2. Predmetom Zmluvy je: 
a) Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v rodinných domoch, ktorý sa uskutoční prostredníctvom 

nádob, v ktorých sa nachádza BIO z domácností; 
b) Zber jedlých olejov a tukov sa uskutoční prostredníctvom 120L nádob na UCO, do ktorých domácností vkladajú 

jedlé oleje a tuky; 
c) Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v bytových domoch sa uskutoční prostredníctvom 120L 

nádob na výmenu (plný za prázdny). 
 

II. 

Spôsob, miesto a čas plnenia 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby podľa tejto Zmluvy pravidelne v rozsahu a termínoch špecifikovaných 
v tejto Zmluve a jej príloh.  

2. Miestom plnenia Zmluvy je územie mesta/obce. 
3. Poskytovateľ bude vykonávať služby vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastné nebezpečenstvo. V prípade 

vykonávania časti služieb prostredníctvom subdodávateľov nesie zodpovednosť za ich vykonávanie v plnom 
rozsahu Poskytovateľ. 
 

4. Platnosť zberu odpadu od:  1.2.2023   
Objednávateľ berie na vedomie, že v jednom kalendárnom mesiaci sa  môže uskutočniť aj viac odberov, a to v 
závislosti od počtu pracovných dní v kalendárnom mesiaci. V tomto prípade je cena za vývoz odpadu počítaná a 
vyúčtovaná ako ďalší vývoz pričom v danom prípade sa daný vývoz neúčtuje  ako mimoriadny vývoz. 

 

III. 

Povinností zmluvných strán pri nakladaní s odpadom 

1. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) Určiť miesta, na ktorých budú umiestnené zberné nádoby na biologicky rozložiteľný odpad. 
b) Určiť oprávnené osoby na zadávanie a preberanie predmetných služieb. Oprávnené osoby majú právomoc 

priebežne kontrolovať predmetné činnosti a fyzicky po ukončení služieb na tvare miesta preberať vykonané 
služby. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť, resp. doplniť oprávnené osoby počas obdobia trvania Zmluvy. 

c) Bezodkladne informovať Poskytovateľa o miestach zberu odpadu (umiestnenie nádob) a ich zmenách formou 

e-mailu na info@espik.sk. 

d) Poskytnúť Poskytovateľovi služieb potrebnú súčinnosť podaním potrebných informácií k realizácií plnenia z tejto 
Zmluvy a je povinný informovať Poskytovateľa o prípadných zmenách dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy 
neodkladne. 

e) Odovzdať Poskytovateľovi iba odpady Kategórie č.3, podľa Nariadenia (ES) č.1069/2009 Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov, 
neurčených pre ľudskú potrebu, v znení neskorších predpisov. 

f) Zabezpečiť, aby odpady boli triedené (samostatne použité jedlé oleje a tuky, samostatne biologicky rozložiteľný 
kuchynský a reštauračný odpad) a aby neobsahovali žiadne iné druhy odpadov; v opačnom prípade 
Poskytovateľ nie je povinný uskutočniť Služby vzťahujúce sa k takémuto odpadu.  

g) Poskytovať na písomnú výzvu Poskytovateľovi všetku potrebnú a nevyhnutnú súčinnosť za účelom riadneho a 
včasného poskytovania služieb zo strany Poskytovateľa. 

h) Uhradiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu za prevzatie odpadov, stanovenú v článku II. bod 1tejto Zmluvy. 
 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje: 
a) Zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu zberných nádob a kontajnerov určených na zber BIO; 

mailto:info@espik.sk
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b) Zabezpečiť prepravu odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi; 
c) Pri nakladaní s odpadom uplatňovať hierarchiu odpadového hospodárstva; 
d) Zabezpečiťzhodnotenie/zneškodnenie odpadu len u osoby, ktorá má na túto činnosť oprávnenie podľa 

osobitných predpisov; 
e) Zabezpečiť vývoz odpadu zo zberných nádob, ktoré sú vhodné na uskladnenie biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu a na použité jedlé oleje, podľa špecifikácie a v počtoch uvedených v prílohe č. 2 
tejtoZmluvy a zabezpečiť ich distribúciu a doručenie; 

f) Zabezpečiť do zbernej nádoby vrece (sáčok),ak je to uvedené v čl. IV. bod 7. tejto Zmluvy na odpad; 
g) Zabezpečiť distribúciu vriec (sáčkov) na odpad počas trvania Zmluvy pravidelnekvartálne,ak je to uvedené v čl. 

IV. bod 7. tejto Zmluvy na odpad; 
h) Vygenerovať prihlasovacie meno a heslo pre Objednávateľa do ,,centrálneho registra“ online evidencie odpadu 

www.evidenciaodpadov.sk, ktorá slúži ako report pre hlásenia o vzniku a nakladaní odpadu, prihlasovacie údaje 
do evidencie odpadov sú vygenerované, pri vytvorení účtu evidencie odpadu spolu s obchodnými 
podmienkami. V prípade záujmu o bonusový  rozšírený balík je služba evidencie odpadov spoplatnená podľa 
prílohy č. 1. 

 

IV. 

Cena a fakturácia 

1. Ceny za poskytované služby sú stanovené na základe cenovej ponuky Poskytovateľa a v súlade so zákonom 
o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.  

2. K cene za prevzatie odpadu bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z. v znení 
neskorších právnych predpisov. Cena za prevzatie odpadu Poskytovateľom je splatná na základe faktúry, ktorú 
vystaví Poskytovateľ, pričom splatnosť faktúry je stanovená na 14 dní. 

3. Ceny uvedené v tejto Zmluve sa môžu každý rok upravovať o ročnú mieru infláciealebo pri zvyšovaní nákladov pri 
zhodnotení, likvidácii odpadu. Vyrozumenie o navýšení ceny dostane každý Poskytovateľ odpadu, ak táto situácia 
nastane, pričom bude zaslaný informačný list na sídlo Objednávateľa.  

4. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti, má Poskytovateľ nárok na vystavenie upomienkovej faktúry v sume  
1,- EURO za každú a jednu neuhradenú faktúru po dobe splatnosti. V prípade odoslania tretej ,,e-
upomienky“Poskytovateľ zašle Objednávateľovi pokus o zmier, ktorý je spoplatnený sumou 10,- EUR. 

5. V prípade neuhradenia faktúr a troch po sebe nasledujúcich upomienok má Poskytovateľ nárokstiahnuť nádoby od 
Objednávateľa  až do úhrady dlžnej sumy. Opätovné dovezenie nádoby je spoplatnené sumou 12,- EUR/1kus za 
dodanie.  Poskytovateľ má nárok naďalej fakturovať zmluvný balík aj počas doby obmedzenia zberu. 

6. Poskytovateľ má nárok odstúpiť pohľadávky externej spoločnosti na vymáhanie.  
7. Ceny za poskytovanie služieb súvisiacich so zberom, prepravou, zneškodnením a zhodnocovaním odpadov sú 

určené vo výške: 

(Počet a objem zapožičaných zberných nádob ako aj zberné miesta sú uvedené v prílohe č. 3.) 

 
8. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že prílohu č.3 a jej uvedený zoznam zberných miest, frekvenciu vývozov ako 

aj počet vyvezených nádob na jeden vývoz,  je možné upravovať podľa potrieb Objednávateľa, avšak až po 
vzájomnej dohode oboch zmluvných strán formou e-mailu, vystavenej objednávky Poskytovateľom a potvrdenej 
Objednávateľom, alebo jeho povereným zástupcom spolu s podpísanou prílohou č.3. Minimálny odber nádob je 
stanovený na základe tejto zmluvy, podľa čl. IV bod 7. 
 

9. Poskytovateľ sa zaväzuje platiť Objednávateľovi za odobraté jedlé oleje a tuky nasledovne: 
 

Poskytovateľ sa zaväzuje platiť Objednávateľovi 0,15 EUR  bez DPH za 1 kg odobratého požitého oleja 
a tuku na základe faktúry vystavenej Objednávateľom. Podkladom k vystaveniu faktúry bude Poskytovateľom 
potvrdený dodací/zberný list. resp. záznam o odbere odpadu. 
 

Zvoliť 

výber 
           Názov poloţky 

 

Frekvencia 

vývozov / 

výmeny 

Objem  

 

MJ 

Zmluvný počet 

nádob na vývoz 

/ počet sáčkov( 

počet MJ ) 

Jednotková cena                        

v EUR bez DPH                                               
( cena za MJ ) 

 

 

 Zber BRKO z IBV                                                  
( individuálna bytová výstavba ) 

 

 

ks 
 

 

x 
Zber BRKO z KBV                                              

( kombinovaná bytová výstavba ) 

1x 

týždenne 
120L 

ks 
4 10 

x 
Zber UCO                                            

( použité jedlé oleje a tuky ) 

1 x 

mesačne 
120L ks 1 0 

 
120L vrece ( sáčok ) určené do 

zbernej nádoby 

 
120L ks   

  X 

http://www.evidenciaodpadov.sk/
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Objednávateľ berie na vedomie, žePoskytovateľ automaticky odpočítava 10 % z hmotnosti oleja v dôsledku 
prítomnosti plastu (olej v plastových fľašiach) a usadených nečistôt a látok nevhodných na ďalšie spracovanie (napr. 
strúhanka, kusy jedla a pod.), ktoré sa nachádzajú v odobratom použitom oleji a tukoch. 
Ak Objednávateľ nevystaví faktúru do 15 dní odo dňa platnosti ukončenia Zmluvy, zbavuje sa nároku na úhradu 
nevyfakturovaného druhu odpadu. 

 
Poskytovateľ bude od Objednávateľa vykonávať odber pouţitého oleja a tuku bezplatne, bez nároku na 
kompenzáciu za odobratý olej. 
 
Poskytovateľ nebude vykonávať odber pouţitého oleja a tuku pričom Objednávateľ prehlasuje, ţe túto 
povinnosť má zabezpečenú podľa zákona o odpadoch. 
 

 
10. V cenách uvedených v bode 7 tohto článku sú zahrnuté ekonomicky oprávnené náklady súvisiace s predmetom 

plnenia Poskytovateľa, okrem iného aj náklady vyplývajúce z polohy a umiestnenia plnenia, zo spôsobu 
realizácie prác. 

11. Podkladom pre zaplatenie ceny je faktúra vystavená Poskytovateľom a doručená Objednávateľovi. Splatnosť 
faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia Objednávateľovi.  

12. Poskytovateľ bude vystavovať faktúru za poskytovanie služieb v zmysle Zmluvy mesačne, a to vždy najneskôr do  
15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia príslušného kalendárneho mesiaca.  

13. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude 
obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju 
Poskytovateľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie.  

 

14. Faktúra za poskytované služby sa zasiela e-mailom.  

 

V prípade zmeny e-mailovej adresy je Objednávateľ  povinný to oznámiť na info@espik.sk. 

V. 

Doba trvania a ukončenie zmluvy 

1. Zmluva  nadobúda  účinnosť  nasledujúci  deň  po  jej  zverejnení     v Centrálnom registri zmlúv vedenom na 

Úrade vlády SR zmysle ust. § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Platné len pre 

povinne zverejňované Zmluvy. 

2. Objednávateľ berie do úvahy, že povinné zverejňovanie zmlúv zverejňuje bez telefonických kontaktov, 
prístupových údajov do evidencie a  podpisu na Zmluvách. Viac ,,VOP“.  

3. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu: určitú do 1.2.2024. 
4. Objednávateľ sa zaväzuje na uzavretie Zmluvy minimálne na dobu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti 

Zmluvy.   
 

5. Zmluvu možno ukončiť: 
5.1. Dohodou obidvoch zmluvných strán s dojednanými osobitnými podmienkami. 
5.2. Výpoveďou, kde Objednávateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi žiadosť o výpoveď písomne na sídlo firmy 

alebo elektronicky formou e-mailu. V prípade výpovede je výpovedná lehota 3-mesačná a začína plynúť 
prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede, a to až po ukončení minimálnej 
doby trvaniaZmluvy 6 mesiacov podľa čl. 5 bod 4. Ak to neurobí podľa vyššie uvedených podmienok, 
Poskytovateľ má právo naďalej fakturovať Objednávateľovi zmluvný balík do doby, kým nie je riadne 
ukončená zmluvná dohoda. 

5.3. Odstúpením od Zmluvy jednej zo zmluvných strán doručením druhej zo zmluvných strán v prípade, že 
Objednávateľ podstatným spôsobom porušuje niektoré ustanoveniaZmluvy, pričom za podstatné porušenie 
Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje okrem iného omeškanie Objednávateľa s úhradou splatnej 
faktúry. 

6. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že ak Objednávateľ vypovedá predmetnú Zmluvu Poskytovateľovi a od 
doručenia výpovede nechce, aby Poskytovateľ odpadu daný odpad likvidoval vo výpovednej lehote, Poskytovateľ 
má nárok fakturovať Objednávateľovi jednorazovúzmluvnú pokutu vo výške ročnej hodnoty zákazky.  

 

VI. 

Prechod zodpovednosti, náhrady škôd 

1. Zodpovednosť za nakladanie s odpadom prevzatým podľaZmluvy prechádza z Objednávateľa na Poskytovateľa za 
podmienky, že Objednávateľ odovzdal Poskytovateľovi odpad v súlade s touto Zmluvou. 

E-mail: starosta@diakova.sk 

mailto:info@espik.sk
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Zastúpený: Zelník     Podpis                                                    

2. Pokiaľ dôjde po uzatvorení Zmluvy k nezrovnalostiam, ktorých príčinou je neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov 
alebo informácií poskytnutých Objednávateľom pred uzatvorením tejto Zmluvy, alebo zámerne zatajenou 
informáciou týkajúcou sa odpadov, podstatných pre uzatvorenie tejto Zmluvy, vyhradzuje si Poskytovateľ právo 
odmietnuť prevzatie týchto odpadov. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne náklady vzniknuté Objednávateľovi 
v tejto súvislosti. 

3. Ak odovzdá Objednávateľ Poskytovateľovi odpad iný ako uvedený v článku 1 bod 2 tejto Zmluvy alebo s inými 
vlastnosťami, zaväzuje sa uhradiť prípadnú vyššiu cenu za jeho prevzatie. V prípade, že prevzatie tohto odpadu 
nebude v možnostiach Poskytovateľa, Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľoviuhradiť všetky náklady spojené 
s manipuláciou a prepravou tohto odpadu späť Objednávateľovi a v prípade, ak Poskytovateľ zabezpečí likvidáciu 
tohto odpadu, uhradí mu Objednávateľ aj náklady na takúto likvidáciu. 

4. Účastníci sa dohodli, že Poskytovateľ má právo neprevziať odpad od Objednávateľa, pokiaľ neuhradí predošlú 
faktúru do 14 dní od dátumu jej splatnosti. 
 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

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. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by bola 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. 

3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán formou dodatku. 
4. Zmluva sa vyhotoví v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý pre jednu Zmluvnú stranu. 
5. Táto Zmluva ruší a nahrádza všetky predchádzajúce Zmluvy a dohovory medzi zúčastnenými Zmluvnými stranami 

vzťahujúce sa na predmet tejto Zmluvy. Akékoľvek ústne dohovory sú neplatnými. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si  Zmluvu 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 
Zmluvyvlastnoručne podpísali. 

 
 

PROTIKORUPČNÉ PREHLÁSENIE 

1. Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie 
úplatku.  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú správať tak, aby nedochádzalo k porušovaniu platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúcich zákaz korupcie, najmä, že nebudú prijímať/poskytovať/žiadať 
akékoľvek peňažné alebo nepeňažné výhody (úplatky) za porušenie povinností vyplývajúcich zo zamestnania, 
povolania alebo funkcie, resp. za zvýhodnenie vlastného postavenia alebo postavenia akejkoľvek inej tretej 
osoby, takémuto správaniu sa budú snažiť predchádzať a v prípade vedomosti alebo dôvodného podozrenia 
o existencii takéhoto konania vyvodia z tejto vedomosti/tohto dôvodného podozrenia primerané právne dôsledky. 
Zmluvné strany berú na vedomie, že nulová tolerancia korupcie je jednou z principiálnych zásad podnikania firmy 
ESPIK Group s.r.o., IČO: 46 754 768, so sídlom Orlov 133, Orlov 065 43. Firma ESPIK vykonáva svoju činnosť 
v súlade s platnými právnymi predpismi, všeobecne prijatými štandardmi etiky, zásadami poctivého podnikania, 
etickým kódexom a hodnotami firmy ESPIK. Zmluvné strany ďalej berú na vedomie, že akékoľvek porušenie 
zákonných alebo etických pravidiel môže ktokoľvek oznámiť firme ESPIK formou e-mailu na adresu: 
compliance@espik.sk  (ďalej len  "compliance e-mailová adresa"). Informácie poskytnuté prostredníctvom 
compliance e-mailovej adresy považuje firmy ESPIK za veľmi diskrétne a dôverné, slúžiace len pre interné účely 
odhaľovania korupcie, nelegálneho a neetického správania. Preto prístup na compliance e-mailovú adresu má vo 
firme ESPIK  len veľmi úzky okruh osôb (dve osoby). 

 
 
V: ____________________    dňa: ________________ 2023  V: ____________________    dňa: _______________ 2023 

 

Objednávateľ       Poskytovateľ: ESPIK Group s.r.o. 

 

 

 

 

Zastúpený: PaedDr. Branislav Kohút, starosta  

   Podpis 

mailto:compliance@espik.sk
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