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uzatvárajú zmluvu o poskytovaní služieb

I. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi služby spočívajúce

v zbere odpadu od prijímateľa, ktorým je  materiál kategórie 3 - biologicky rozložiteľný kuchynský a 
reštauračný odpad (20 01 08) separované použité potravinárske Jedlé oleje a tuky (20 01 25) záväzok 
prijímateľa zaplatiť mu za poskytnuté služby odplatu.

2. Obe zmluvné strany sa touto zmluvou zaväzujú na plnenie povinnosti podľa tejto zmluvy a práva z nej 
vyplývajúce prijímajú.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje v pravidelných intervaloch odvážať v označených zberných nádobách:
vedľajšie živočíšne produkty materiál kategórie 3 -
biologicky rozložitelný kuchynský a reštauračný odpad (20 01 08 )
separované použité potravinárske jedlé oleje a tuky (20 01 25 )
Poskvtovateľovi bola vydaná registrácia ŠVPS -  poď reo. číslom COLTR12RA-SK.

2. S p ô s o b  p ln e n ia
L Poskytovateľ je povinný zabezpečovať zbemé nádoby, do ktorých bude prijímateľ zbierať len použitý 

jedlý oklej bez primesí vody, odmasťovacích prostriedkov a mechanických nečistôt nepresahujúcich 1% 
hmotnosti každého zhromaždeného množstva v každom zbernom kontajneri osobitne.

2. V prípade viacnásobného porušenia kvality odpadu bude tento odpad vrátený prijímateľovi služby, 
alebo poprípade zlikvidovaný poskytovateľom služby do 14 dní na základe vzájomnej odsúhlasenej 
objednávky na likvidáciu predmetného odpadu medzi prijímateľom a poskytovateľom služby.

3. Poskytovateľ služby sa zaväzuje odoberať vyššie uvedený odpad za odplatu nasledovne:

•  Odber použitých jedlých olejov - bezodplatne
• Odber kuchynského odpadu /  raz týidenne  -  mesačne
1. Poskytovateľ služby bude fakturovať prijímateľovi služby dohodnutú odplatu podľa bodu 3 tohto článku 
zmluvy raz mesačne a to vždy po ukončení príslušného mesiaca.
2. Prijímateľ služby uhradí dohodnutú odplatu v lehote splatností uvedenej na faktúre.
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3. Zberné nádoby je možné používať len na zber odpadov uvedených v článku č. I. bod č. 3.

1. Povinnosti poskytovateľa služby
1. Poskytovateľ služby je  povinný dodávať prijímateľovi služby označené zberné nádoby čisté 

v dohodnutom množstve a v dohodnutom termíne.
2. Poskytovateľ služby je  povinný zabezpečiť prijímateľovi služby odvoz naplnených zberných nádob 

v dohodnutom termíne.

4. Povinnosti prijímateľa služby
1. Prijímateľ služby je  povinný udržiavať dodané označené zberné nádoby v požadovanej čistote a kvalite.
2. Prijímateľ služby je  povinný poskytovateľovi služby oznámiť povereného zástupcu na kontakt pn 

odbere označených zberných nádob.
3. Prijímateľ je  povinný označené zberné nádoby skladovať na mieste prístupnom pre poskytovateľa 

služby.
4. Prijímateľ je  povinný poskytovateľovi služby oznámiť naplnenie 90% označených zberných nádob na 

telefónne číslo, ktoré mu oznámi poskytovateľ služby.
5. Prijímateľ služby je  povinný poskytovateľovi služby uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške ceny 

označených zberných nádob v prípade straty, odcudzenia, alebo poškodenia označených zberných 
nádob odberateľa v cene: 30 1 barel 20,-Eur bez DPH, 50 1 barel 30,- Eur bez DPH.

6. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude počas trvania platnosti tejto zmluvy a počas výpovednej 1 mesačnej 
lehoty odovzdávať vzniknutý odpad iba poskytovateľovi služby, a iba jem u poverenému zástupcovi.

7. P rijím ateľ sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o obchodoch poskytovateľa služby
a o obchodných, technických, organizačných a invch skutočnostiach, tak aby tieto informácie 
nezískali nepovolené osohy. Táto povinnosť platí aj po skončení účinnosti tejto  zmluvy.

5. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je  vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží poskytovateľ a jeden rovnopis 

prijímateľ.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia na webovom sídle prijímateľa.
3. Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadne oboznámili a súhlasia s jej obsahom.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu NEURČITÚ.Účinnosť zmluvy môžu účastníci ukončiť aj dohodou, alebo 

výpoveďou a to aj bez udania dôvodu. Výpoveď musi byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. 
Výpovedná lehota je  1 mesiac a začína plynúť odo dňa, nasledujúceho po dni PREVZATIA 
VÝPOVEDE. „

5. Prílohou tejto zmluvy je  tabuľka „OBCHODNÝ DOKLAD/ZBERNÝ LIST“ odobratých odpadov.
V tabuľke sa budú vykonávať záznamy o odbere odpadov uvedených v článku I. bod č. 3, ako aj
o dátume odberu a o množstve odberu. Tabuľka evidencie odpadu sa nepovažuje za zmenu tejto zmluvy, 
ale len plnenie povinností poskytovateľa služby z nej vyplývajúcich.

6. Zároveň sa účastníci dohodli, žc všetky právne úkony týkajúce sa uplatnenia práv a povinností podľa 
tejto zmluvy musia byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Za doručenie sa bude 
považovať prevzatie zásielky, zaslanej doporučene poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

7 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že prejavy vôle v nej urobené boli slobodné a vážne, že sú im plne 
zrozumiteľné a určité, že ich zmluvná sloboda nie je obmedzená, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom 
bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju  vlastnoručne podpisujú.
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