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Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
v súlade s § 269 ods. 2 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

uzatvorená medzi:

Článok I.

Z m luvné strany
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Článok II.

Úvodné ustanovenie
1. Odberateľ je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského právneho poriadku, ktorej predmetom 
podnikania je i nakladanie s kuchynským odpadom (do ktorého spadá i použitý potravinársky olej a biologicky 
rozložiteľný odpad) na základe živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom".
2. Dodávateľ obec alebo obyvatelia obce produkujúci použitý potravinársky olej, ktorý má odberateľ v rámci 
svojej podnikateľskej činnosti záujem využívať.
3. Predmetom tejto zmluvy je zber a výkup kuchynského odpadu (použitý rastlinný olej) od dodávateľa, ktorý 
je podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. zaradený do katalógu odpadov KBO pod číslami:
20 01 25 jedlé oleje a tuky
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie,
a činnosť nakladania s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z, o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý od 1. januára 2013 mení a dopĺňa zákonč. 343/2012 Z.z.a tiež 
v súlade s požiadavkami Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1069/2009a jeho vykonávacieho nariadenia (EÚ)
č. 142/2011.
4. Obe zmluvné strany pristupujú k uzavretiu tejto zmluvy s cieľom stanoviť bližšie podmienky za ktorých bude 
odberateľ od dodávateľa odoberať použitý kuchynský olej, a tým prispievať k ochrane životného prostredia 
obce.

Článok III.
P redm et zm luvy

1. Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok dojednaných v tejto zmluve dodávať odberateľovi použitý potravinársky 
olej a podľa podmienok stanovených touto zmluvou aj prijať kúpnu cenu dojednanú v tejto zmluve.
2. Odberateľ sa zaväzuje za tento použitý potravinársky olej vymeniť dodávateľovi dojednanú odmenu a to 
v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

Článok IV.

O dm ena za vyzbierané m nožstvo
1. V zmysle dohody bude dodávateľ odmenený za vyzbierané množstvo použitého oleja a to formou čistiacich 
prostriedkov, toaletných potrieb alebo čistého potravinárskeho oleja a to v závislosti od vyzbieraného množstva 
použitého potravinárskeho oleja.
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2. Vyššie uvedená odmena za použitý potravinársky olej bude odberateľom dodaná dodávateľovi pri prevzatí 
použitého oleja v dohodnutý deň odberu, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
3. Odberateľ navrhuje, aby u predávajúceho prebehla zastávka pre odber o d p a d u __l...krát v trojmesačných
intervaloch, alebo podľa potreby.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude všetok použitý potravinársky olej, ktorý sa vyprodukuje a 
vznikne na jeho prevádzke zhromažďovať v bareloch na tento účei určených a zapožičaných od odberateľa 
a príslušný bare! bude pri prevzatí odpadu pripravený pri miestnej komunikácií bežne dostupnej dopravným 
prostriedkom.
2. Dodávateľ zabezpečí informovanie občanov obce o čase a mieste zberu použitého potravinárskeho oleja a 
následne telefonicky, alebo elektronickou poštou a to na vyššie uvedených kontaktných údajoch informovať 
odberateľa o naplnení barelu použitým potravinárskym olejom. Na základe informácie o naplnení barelu 
zabezpečí odberateľ v priebehu 3 pracovných dní od získania tejto informácie, ak sa zmluvné strany nedohodli 
inak, prevzatie použitého potravinárskeho oleja a dodanie čistého barelu.
3. Dodávateľ sa zaväzuje, že v bareloch bude zhromažďovať výhradne a len použitý fritovací a potravinársky 
olej, ktorý nebude obsahovať žiadne saponáty, ani iné chemické prípravky, väčšie mechanické nečistoty, iné 
odpadové materiály, zvyšky jedál a vodu.
4.Zmluvné strany sa dohodli, že obsah vody, nečistôt, stužených tukov a iných ďalších nečistôt v použitom 
rastlinnom oleji nebude presahovať viac než 10%.
5.Zmiuvné strany sa dohodli o tom, že odberateľ bude vykonávať náhodnú kontrolu a skúšku dodávateľom 
dodávaného použitého rastlinného oleja. V prípade, že výsledok kontroly a skúšky použitého potravinárskeho 
oleja nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v bode 3. a 4. tohto článku zmluvy, je odberateľ oprávnený 
takýto použitý rastlinný olej neprevziať.
6.Táto zmluva sa uzatvára súčinnosťou od dátumu jaj podpisu na dobu neurčitú. Ktorákoľvek zo zmluvných 
strán je oprávnená zmluvu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu, ho vždy k začiatku nasledujúceho kalendárneho 
roka. Ku dňu skončenia platnosti tejto zmluvy vráti dodávateľ všetky barely zapožičané od odberateľa alebo 
uhradí 25 eur za každý jeden zapožičaný barel. Ak dodávateľ ku dňu skončenia platnosti tejto zmluvy nesplní 
túto svoju povinnosť je povinný zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,50 eur za každý deň 
omeškania so splnením tejto povinnosti.

1. Ak nestanoví táto zmluva vyslovene inak, riadia sa zmluvné vzťahy zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonnítTv znení neskorších zmien a doplnkov.
2.Akékoľvek zmeny, či doplnenia tejto zmluvy je možné dopĺňať formou písomných dodatkov k tejto zmluve.
3.Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých jeden dostane dodávateľ 
a druhý odberateľ.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú a nižšie svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva je prejavom ich 
praví ná v tiesni ani za nevýhodných podmienok.
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