
ZMLUVA O POSKYTOVANf SLUŽBY 
PRI ZBERE ODPADOV 

čiSLO ZMLUVY: 1 261 '1, / .. -. I .... 
uzatvorená v súlade s § 269 odsek 2 a suvisiacimi 

ustanoveniami zákona číslo- 513/1991 Zb. 
C>bchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov. 

uzatvoril ftTR.IJS 

ODBERATEĽ: INTA, s.r.o. 
INTA Biotecnnologies, BIO-OIL GroiJp 

Sidlo: Rybárska 758118, 911 01 Trenčln 
ICO: 34 129 863 
zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčln 
oddie.t: Sro. vložka č.: 863/R 
OU2PRegistračné číslo: ZO/TN - 0021201'1 
ŠVPS SR Registračt:1é'čislo: TRAN21TN-SK 
INFOLINKA: 0911912015 ;NFOMAIL: info@inta.sk 

Spolotnos{ c111fi/ll<ovsnä pcdfe: REDc'erl G&rmMy DE-B-BLE-8M-11-1Q5-825gg501 a~o 8/ EU REDCM 50/i-8259!1ti03 
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PREDMET ZMLl,JVY 
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Zodpovedná osoba 

. 
! 

INTA s r o. je otx:t:iodnou ·spo1otoosťou založenou podľa slovenského pravneho poriadku, ktorej predmetom podnikania 1e i ;!ber oopadov. 
A. jedlýctrtul<ov a olejov 20 01 25 
B. b1otogicky rczloiltel'ných odpadov z kuchyň a reštaurácii 20 01 08 

Na· usk1Jločŕlovan1e uvedenych činnosti poskYfovater dil;ponu1e príslušnými oprä'vneniami vyoanými Obvodnym úradom ž1vo1nél•<.11.rostredia v Tre„eine teg. č.: ZO/TN 
00212011. Šlatnou vetenrámoú a potravrnovou sp~vou SR. reg.č __ TRAN21TN-SK a reg. ô. : SK01-00PTN a rozhodnutím vydani m ·obvodným uradom životného 

rirostredia Topofčariy. ObÚZP-ŠSOH-20, 2/01177-Ba 

II ·2 Odberatel a dodavatet sa zaväzu1e k nižšie zaškrtnulym éastiam teito zmluvy: 

~ " ~~važar pouz1tý 1eclly petrav1narsky olep~ prevádzlulrni dodava~Tento odoad·dodévatera je.zaradený v katalógu odi:iado~ poo éislom: 

1 

20 01 25 - jedló oleje a tuky. • 1'2/".'. I . . ' 
Odberateľ sa zav~.uje platit' dodávaterovl ~ EUR z DPH .za kafdých' 1 O L odobratého použitého jedlého P< ·travinérskeno oleja na základe faktť.lry 
yystavenej dodávetefom. Podkladom k: vystaveniu lektúry bude odberateľom potvrdeny dodaci Ust resp. záznam o odbere odpaclo. Splatnosť faktúry. bude 14 dm. 
DoClavatel podpisom potwdzuje vlastné vyhlasenie. ktoré najdete na stránke www.inta.sk 

B. 
Odvážaf b10109icKy •ozložiteľné odpady i kuchýň a rešt&urácii l prevádzkarni do<fávatere. Tento odpad dodávateľa je zarader:y v katalógu odpadov P,Od člslom: 
20 01 08 - biologicky rozlo11teľn)I kuchynský a rattituiačný odpad. Vedfajtl tivočiiny produkť. kuchynský odpód • rr:atérlál kategótje 3-

Dodávateľ 153 zaväwje platiť odberateľovi nasledovne: 
Vývoz 1x týfdlinne 

Objem sudu 60L 1 ~s 

Objem sudu 60L 2 ks 

Ob1em ·s1Jdu 60L ~ ks 

32.- EUR bez DPH rnesaéne 

· 54,- EUR bez DPH mesačne 
86.- EUR bez DPH mesačne 

Mlmorladny·vývoz·; za l,la!dý vý)/oz 1 ka sudu s objltmom 60 L, cena 11,· E·UR bu DPH. 

Vývoz 2x týldenno 

9tiiem ~udu 60L 1 ks 

Objem sudu SOL 2 k.s 

Objem sudu SOL 4 ~s 
§ 60..- EUR baz DPH mesačne 

91) - EUR bez DPH mesačne 

166.- EUR bez DPH mesačne 

Fakturácia sa uskutočni k poslednému dl'lu v mesi<1ci. Podkladom k vystaveniu faktúry bude odberateľom potvrdený dodaci lit;! rP-.sp. záznam o odbere odpadu. 
Splatnost iaktúry bude 14 dni. Odberater zabezpetl dodávateľovi: Potvrdenia o odbere a zhodnoteni odpadu. 
V prípade znehodnotenia alebo oocudzenia zbernej nádoby je Odberateľ oprávnený lakturovat' a ďoda11ater povinný zaplátff z1nluvnú cenu nádoby vo \lýšl<e 
!O.- EUR/ks bez DPH 
W;etky ceny.su liplne, uvedené bez DPH, vrátane dopravnych a malJlpulačných nákladov. 

(lodava1er·a INľA sa v zauime realizäcie svojich-záujmov a plnenia povinnostf vyplyva1úclch z právnych predpisov na úseku n.lklacarna s· odpadmi dohodli na vzájomnom 
µOskytManJ·slúžieb a spolupráci pri zbere predmotnych typov odpadov a ·~ podmienok dohodnutYch toufo zmluvou. 

4 l)dberatef je pov1nny dodávať dodavateľov'i zberne nádoby v dohodnutom mnotstve a zabezpečiť odvoz naplnenych.zbemych oéd•1b" dohodnutom termine. 

':i Dodavilter ie poyinny udriiávať zbemé n<'tdoby V čistom stave. ~kladovať v zbemych nadobách len predmetný druh odpadu, sl\ladciaľ zberné nádoby na mieste prfstupnom 

µre·Odberatera AA Clodavatel do nad()b určených na dohodnutý typ odpadu. dá iny odpad.ie povinný si takYto odpad zlikvidovať na 1lasmé náklady 
6 Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadna oboznámlií a súhlasia s jej obsahom. Zmluva nadobuda platnosť dňom podpisania a ie u!atvorená na dobu neureitú. Zmluvu je 

možne· vypovedať s dvoimesačnou výpovednou leholou. Zmeny a doplnky tejfo zmluvy mófu byť -,:yk<mané ten plsomnyin d~tko; n J< tejto zmluva Zmluva je vyhotovená 
v 2 e>templäroth. z ktorych 1 obdrZi dodávateľ a 1 o!>)edná\later. Zmluva môže byť pripGjená k programu OH fyzických a pn~vnic.kych osôb pri naktadani s odpadom. podľa 
;:akona o odpadoch č 22312001 . 

Veľkosť zapožitanych bandasiek v litroch 

Počet zapožičanych bandasiek 

Ôalšie do1ednania 

Podpis rn prevadzku 

o 


