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Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom 

pod katalógovým číslom 20 Ol 25 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v súvislosti s § 39 ods. 7 zákona č. 
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

l . 
Zmluvné strany 

Obec: Mesto Zlaté Moravce 

a 

l. máj a 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
IČO : 00308676 
Zast. Ing. Petrom Lednárom, CSc. , primátorom mesta 

Oprávnená osoba: ecol Trade, s.r.o. 
J. Haška l , 949 Ol Nitra 
zapísaná v Obchodnom registri O Nitra, Oddiel: Sro, Vložka čísl o: 
28109/N 
IČO: 45956839 
v zastúpení: Ing. Eduard Ko lesár, konateľ 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
číslo účtu : 2927848989/ 11 OO 
tel. č. 094852321 4 
e-mail : ecoltrade@ccoltrade.sk (ďalej len "oprávnená osoba'') 

II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je nakladanie s mčenými zložkami komunálnych odpadov 
vzniknutých na území mesta Zlaté Moravce, ktorých pôvodcami sú fyzické osoby a právnické 
osoby ("producent odpadu"), zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do kategórie O, číslo druhu 
odpadu: 20 O l 25, názov druhu odpadu: jedlé oleje a tuky (ďalej len "odpad") 

III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Oprávnená osoba sa v zmysle rozhodnutia vydaného Obvodným úradom životného prostredia 
v Nitre č. A/2012(00661-05-F25), odbor kvality životného prostredia (rozhodnutie tvorí 
prílohu tej to zmluvy), zaväzuje vykonávať zber a prepravu na zneškodňovanie odpadov podľa 
čl. II tej to zmluvy vzniknutých na území mesta nasledovne: 

a) vykonávať na základe tej to zmluvy zber a prepravu odpadov vzniknutých na území 
mesta v rozsahu podľa čl. TI . tej to zmluvy. Oprávnená osoba zabezpečí zneškodnenie 
a zhodnotenie len u osoby, ktorá má na uvedený druh a činnosť oprávnenie. Zber 
odpadu bude oprávnená osoba vykonávať priebežne podl'a potreby alebo na výzvu 
producenta odpadu. 

b) na zber daného odpadu poskytnúť zberné barely, 
c) v prípade znečistenia okolia zberného barelu zabezpečiť j eho dočistenie , 
d) prepravovať odpad vozidlami na to určenými podl"a platných právnych predpisov. 



IV. 
Bezodplatnosť zmluvy 

Služby poskytované v zmysle tejto zmluvy sú bezodplatné. 

V. 
Kontrola 

Mesto je oprávnené kontrolovať u oprávnenej osoby plnenie tejto zmluvy. Oprávnená osoba 
sa zaväzuje poskytnúť Mestu raz štvrťročne v písomnej forme informácie týkajúce sa 
množstva vyzbieraného odpadu u jednotl ivých producentov odpadu. 

VI. 
Sankcie 

Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zo zmluvných strán poruší niektoré z ustanovení tejto 
zmluvy a ani po upozornení druhej zmluvnej strany nezjedná nápravu, je táto zmluvná strana 
povinná zaplatiť jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 50 €. 

VII. 
Odstúpenie od zmluvy 

l. Zmluvné strany sa dohod li, že od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zmluvná 
strana v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

2. Odstúpenie je účinné di1om doručenia druhej zmluvnej strane. 

VIII. 
Osobitné ustanovenia 

V prípade, že na strane oprávnenej osoby dôjde k zmene štatutárneho orgánu, je platnosť tejto 
zmluvy podmienená súhlasným vyjadrenim mesta. 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

l. Táto zmluva sa uzatvára na jeden rok. Trvanie zmluvy sa automaticky predlžuje na 
ďalší rok, ak jedna zo zmluvných strán druhej neoznámi, že nemá záujem 
o pokračovanie tejto zmluvy. 

2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia prís lušnými ustanoveniami zákona 
č. 223/2001 Z.z., Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. 

3. Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopÍňať po vzájomnej dohode písomne 
vyhotovenými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri prevezme mesto a jedno 
vyhotovenie prevezme oprávnená osoba. 

5. Zmluva nadobúda pl atnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. 

V Zlatých Moravciach dňa . )f?:J0.1.~ .... 

primátor mesta 
Ing. Eduard Kol s 

kona tel' 
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