
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov 
Uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Dodávateľ: 

Mesto Zlaté Moravce 

ČI. 1 
Zmluvné strany 

Zastúpené Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta 
!. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 308676 
Bankové spojenie: VÚB Nitra, č.ú.: 33422162/0200 

Odberateľ: 

INTA, s.r.o. 
INTA Biotechnologies, BIO-OIL Group 
Zastúpená: konateľ Ing. Martin Meliš 
Sídlo : Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 
IČO : 34 129 863 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel : Sro, vložka č. : 863/R 
OUŽP Registračné číslo : ZO/TN - 002/2011 
ŠVPS SR Registračné číslo: TRAN21TN-SK; SKOl-OOPTN 
INFOLINKA : 0911 912 015 INFOMAIL : info@jnta.sk 
Spoločnosť certifikovaná podľa : REDcert Germany DE-B-BLE-BM-11-105-82599501 ako 
aj EU REDcert 505-82599503 

ČI. II 
Predmet zmluvy 

1. Odberateľ je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského právneho poriadku, 
ktorej predmetom podnikania je i zber odpadov : 

- jedlých tukov a olejov 20 01 25 
- biologicky rozložiteľných odpadov z kuchýň a reštaurácii 20 01 08 
- poradenský a administratívny servis v oblasti nakladania s odpadmi 

Na uskutočňovanie uvedených činností poskytovateľ disponuje príslušnými oprávneniami 
vydanými Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne reg. č.: ZO/TN - 002/2011, 
Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR reg. č.: TRAN21 TN-SK a reg.č.: SKOl

OOPTN a rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia Topoľčany : 
ObÚŽP-ŠSOH-2012/01177-Ba. 

2. Odberateľ sa touto zmluvou zaväzuje pre dodávateľa: 
a) odvážať lx týždenne použitý jedlý potravinársky olej z 5 kuchýň materských škôl 
v zriad'ovateľskej pôsobnosti dodávateľa a to: 
MŠ Kalinčiakova 12, 953 01 Zlaté Moravce 
MŠ Parková 2, 953 05 Zlaté Moravce 
MŠ Slnečná 2, 953 01 Zlaté Moravce 
MŠ Štúrova 15, 953 01 Zlaté Moravce 



MŠ Žitavské Nábrežie 1, 953 01 Zlaté Moravce 
Tento odpad dodávateľa je zaradený v katalógu odpadov pod číslom: 20 01 25 - jedlé oleje 
a tuky. Odberateľ sa zaväzuje platiť dodávatel'ovi 0,25 EUR bez DPH za kg odobratého 
použitého jedlého potravinárskeho oleja na základe faktúry vystavenej dodávateľom. 
Podkladom k vystaveniu faktúry bude odberateľom potvrdený dodací list resp. záznam 
o odbere odpadu. Splatnosť faktúry bude 14 dní. 

b) odvážať lx týždenne biologicky rozložiteľné odpady z 5 kuchýň materských škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti dodávateľa uvedených v písm a). 
Tento odpad dodávateľa je zaradený v katalógu odpadov pod číslom: 
20 01 08 - biologicky rozložitel'ný kuchynský a reštauračný odpad, 
Vedľajší živočíšny produkt - kuchynský odpad - materiál kategórie 3 
Dodávateľ sa zaväzuje platiť odberateľovi za uvedené činnosti nasledovne: 

Vývoz lx týždenne 
Objem sudu 60L 5 ks 55,- EUR bez DPH mesačne 

Mimoriadny vývoz : za každý vývoz 1 ks sudu s objemom 60 L cena 11,- EUR bez 
DPH. Fakturácia sa uskutočni k poslednému dňu v mesiaci. Podkladom k vystaveniu faktúry 
bude odberateľom potvrdený dodací list resp. záznam o odbere odpadu. Splatnosť faktúry 
bude 14 dní. Odberateľ zabezpečí dodávateľovi: Potvrdenia o odbere a zhodnotení odpadu 
(tlačivá RF 16.10 a RF 17.05 ). V prípade znehodnotenia alebo odcudzenia zbernej nádoby je 
odberateľ oprávnený fakturovať a dodávateľ povinný zaplatiť zmluvnú cenu nádoby vo 
výške 9,-EUR/ks bez DPH. Všetky uvedené ceny sú úplné, vrátane dopravných 
a manipulačných nákladov. 

c) bezodplatne zabezpečiť: 
- Mesačné vystavenie evidenčných listov odpadu (v zmysle zákona č.283/2001 Z.z.) 
- Ročné hlásenia príslušným úradom životného prostredia. 

d) podľa požiadavky dodávateľa poskytnúť dodávateľovi legislatívne poradenstvo 
v oblasti nakladania s odpadom. Cena poradenstva bude zmluvnými stranami dohodnutá 
osobitne, dodatkom k ttjto zmluve, v závislosti od rozsahu poskytnutého poradenstva. 
Splatnosť vystavenej faktúry za poskytnutie poradenstva bude 14 dní. Všetky dohodnuté ceny 
budú úplné, vrátane dopravných a manipulačných nákladov. 

Čl. III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa v záujme realizácie svojich záujmov a plnenia povinností 
vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku nakladania s odpadmi dohodli na 
vzájomnom poskytovaní služieb a spolupráci pri zbere predmetných typov odpadov a za 
podmienok dohodnutých touto zmluvou. 

2. Odberateľ je povinný dodávať dodávateľovi zberné nádoby v dohodnutom množstve 
a zabezpečiť odvoz naplnený zberných nádob v dohodnutom termíne. 

3. Dodávateľ je povinný udržiavať zberné nádoby v čistom stave, skladovať v zberných 
nádobách len predmetný druh odpadu, skladovať zberné nádoby na mieste prístupnom pre 



odberateľa. Ak dodávateľ do nádob určených na dohodnutý typ odpadu dá iný odpad, je 
povinný si takýto odpad zlikvidovať na vlastné náklady. 

Čl.IV. 
Sankcie 

!. Pri nedodržaní termínov odvozu odpadov podľa čl. II ods. 1 písm a) a b) tejto zmluvy 
je dodávateľ oprávnený uplatňovať si u odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 30,- Eur 
za každý neuskutočnený odvoz. 

2. V prípade omeškanía dodávateľa s finančnou úhradou faktúry je odberateľ oprávnený 
uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

ČI. V 
Záverečné ustanovenia 

!. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.6.2014. Pred uplynutím dohodnutej doby 
môže dôjsť k ukončeniu zmluvy: 

a) Dohodou: Dohoda musí byť písomná, musí v nej byť uvedený dátum 
ukončenia zmluvného vzťahu a spôsob vysporiadania vzájomných pohľadávok 
a záväzkov zmluvných strán z tejto zmluvy vyplývajúcich. 

b) Odstúpením od zmluvy: Od tejto zmluvy je oprávnená odstúpiť ktorákoľvek 
zmluvná strana v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich 
povinnosti uvedených v tejto zmluve a toto porušenie neodstráni ani 
v primeranej lehote na to jej poskytnutej druhou zmluvnou stranou. 
Odstúpenie od Zmluvyje účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od 
Zmluvy druhej zmluvnej strane. 

c) stratou oprávnenia odberateľa na vykonávanie ktorejkoľvek činnosti podľa 
tejto zmluvy. V takomto prípade sa zmluva zrušuje dňom straty ktoréhokoľvek 
oprávnenia odberateľa na výkon touto zmluvou dohodnutej činnosti. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich ostatné vzťahy neupravené Zmluvou sa riadia 
Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v platnom znení, ako aj ďalšími právnymi 
predpismi platnými na území SR. 

3. Zmluvu je možné meniť a dopÍňať iba písomnými dodatkami formou číslovaných 
dodatkov, ktoré budú podpísané zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. 

4. Za riadne doručenie písomnosti súvisiacej so Zmluvou sa považuje jej zaslanie na adresu 
sídla druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlavi Zmluvy, a to aj vtedy, ak si druhá 
Zmluvná strana doručenú písomnosť v odbernej lehote 3 (troch) pracovných dní 
nevyzdvihne. 



5. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých Odberateľ odbrží jedno 
vyhotovenie a Dodávateľ dve vyhotovenia. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 4 7a Občianskeho zákonníka. 
7. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento 
zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú. 

Vzl · hM · hdň ~~.g.M,13 atyc oravciac a„ „ „ „ „ „. „ „. 

s.r.o. 02 
911 OlT,,,nčln 
129863 

2020386929 


