
ZM LUVA O SPO LUPRÁ CI A POSKYTOVANÍ SLU ŽIEB
V OBLASTI Ž IV O T N É H O  PR O STR ED IA , 
podľa  § 262 a § 269 ods. 2 O beh. zákonníka.

Účastník 1/:

8 
účastník 2/:

EkoOil - Slovakia s. r. o. 
Sídlo: Štátna cesta 1/65, 039 01 
IČO: 46242694 
Zapísaná v OR OS Košice

Turčianske Teplice 
1Č DPH: SK2023301918
oddiel Sro. vložka číslo: 28061/V

4 575 0910
N e z á b u c í k a ,  n . .o .

Záhradnícka 2 
986 01 Fiľakovo 
IČO: 42 000 041

(pečiatka)

Názov prevádzky: 
Ulica: 

Mesto:

uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci:

Článok I. 
Predm et zmluvy

v oblasti nakladania s iným 
zber použitého jedlého oleja a tuk(

1. Predmetom tejto zmluvy je dojednanie podmienok spolupráce podnikateľov pri výkone ich 
podnikateľskej Činnosti, ktorej cieľom bude zabezpečenie výkonu činností podľa živnostenské 
listu spoločnosti EkoOil - Slovakia, s.r.o. ( podniká 
nebezpečným odpadom ) a to z Katalógu odpadov: separov
pod číslom 20 01 25, látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie pod číslom 02 03 
biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad pod číslom 2

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

3. Účastník 1/ sa zaväzuje vykonávať pre účastníka 2/ Činnosti:
- v pravidelných intervaloch odvážať v označených zbernýdh nádobách použitý jedlý potravinársky 
olej a tuk uvedený v katalógu odpadov pod číslom 20 01 25, látky nevhodné na spotrebu alebo 
spracovanie uvedené v katalógu odpadov pod číslom 02 03 04 a biologicko rozložiteľný kuchynský
a reštauračný odpad pod číslom 20 01 08 z prevádzky účastníka 2/.

Článok II. 
Spôsob plnenia.

. Účastník 1/je  povinný zabezpečovať zberné nádoby, do ktorých bude účastník 2/ zberať len odpady 
bez prímesí vody, odmasťovacích prostriedkov a mechanických nečistôt nepresahujúcich 0,5% 
hmotnosti každého zhromaždeného množstva v každom zbernom kontajneri osobitne.

2. V prípade viacnásobného porušenie kvality odpadu bude tento odpad vrátený účastníkovi 2/, alebo 
poprípade zlikvidovaný účastníkom 1/ do 14 dní na základe vzájomne odsúhlasenej objednávky na 
likvidáciu predmetného odpadu medzi účastníkom 1/ a účastníkom 2/.

3. Účastníkmi /^ z a v ä z u je  odoberať odpad 20 01 25 a 02 03 04 bezodplatne a za 20 01 08 poplatok vo
výške ..Gf^úr.. EUR bez DPH za jeden kilogram t.j...........EUR bez DPH za jednu tonu v prospech
účastníka 1,

4. Zberné nádoby je  možné používať len na zber odpadov uvedených v článku č. I. bod č. 3.

Ak účastník 2/ do označených zberných nádob účastníka 1/ určených na odpad 02 03 04 -  látky 
nevhodné na spotrebu alebo spracovanie, alebo 20 01 25 -  jedlé oleje a tuky, dá iný odpad ( pomyje, 

organické zvyšky, a p od .) poprípade vyleje do zberných nádob vodu, vodné roztoky 
JE POVINNÝ SI TAKÝTO ODPAD ZLIKVIDOVAŤ NA VLASTNÉ NÁKLADY.



Účastník 2

Článok IV.
Povinnosti účastníka 2/.

1. Účastník 2 / je  povinný účastníkovi 1/ udržiavať dodané označené zberné nádoby v požadovanej 
čistote a kvalite. *-----  -----— -------- J

2. Účastník 2/ je  povinný účastníkovi 1/ skladovať v označených zberných nádobách len odpad 
uvedený v článku č. I. Predmet zmluvy, bod č. 3.

3. Účastník 2 / je  povinný účastníkovi 1/ oznámiť povereného zodpovedného zástupcu na kontakt pri 
odbere označených zberných nádob.
Meno: & £  ....... í
Telefónny kontakt: .......
Účastníkovi 2/ bola odovzdaná nádoba o obsahu ....(Ĺ/..... 1 trov.

4. Účastník 2 / je  povinný účastníkovi 1/ skladovať označene zberné nádoby účastníka 1/ na mieste 
prístupnom pre účastníka 1/.

5. Účastník 2/ je  povinný účastníkovi 1/ oznámiť naplnenie 90% označených zberných nádob na 
dohodnuté telefónne číslo.

6. Účastník 2/ je povinný účastníkovi 1/ uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške ceny označených 
zberných nádob v prípade straty, odcudzenia, alebo poškodenia označených zberných nádob 
účastníka 1/, v cene: 301 barel 15,- Eur bez DPH. 501 barel 20,- Eur bez DPH.

7. Účastník 2/ sa zaväzuje, že bude počas trvania platnosti tejto zmluvy odovzdávať vzniknutý odpad 
iba účastníkovi č. 1/, a iba jemu poverenému zástupcovi.

8. Účastník 2/ sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o obchodoch účastníka 1/ a o 
obchodných, technických, organizačných a iných skutočnostiach, tak aby tieto informácie nezískali 
nepovolané osoby. Táto povinnosť platí aj po skončení účirposti tejto zmluvy.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je  vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží účastník 1/, jeden rovnopis 
obdrží účastník 2/.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu.
3. Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadne oboznámili a súh|asia s jej obsahom.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Účinnosť zmluvy môžu účastníci, ukončiť dohodou, alebo 

výpoveďou. Výpoveď musí 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, tvoriacou jej súčasť je  tabuľka „LIKVIDAČNÝ 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. Potvrdzovanie jednotlivých odberov účastníkom 1/ v tabuľke 
tvoriacej prílohu rovnopisu zmluvy, vzniká účastníkovi čj 2/ potvrdenie o nakladaní a odovzdaní 
odpadu. Tabuľka evidencie odpadu sa nepovažuje za zmenu tejto zmluvy, ale len plnenie 
povinností účastníka 1/ z nej vyplývajúcich.

6. 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 je 
obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V j  \ l
......

Č lánok III.
Povinnosti účastníka 1/.

1. Účastník 1/je  povinný účastníkovi 2/ dodávať označené zberné nádoby v; dohodnutom množstve a v 
dohodnutom termíne.

2. Účastník 1/je  povinný účastníkovi 2/ zabezpečiť odvoz naplnených zberných nádob v dohodnutom 
termíne.


