Zmluva o výkupe použitého kuchynského oleja
uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka medzi:
LADISCO s.r.o.
So sídlom:
916 26 Považany č. 287
IČO:
36 806 978
IČDPH:
SK2022412876
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 19879/R
v zast: Ing. Pavol Palko, konateľ
Tel.: 0911 66 06 05, info@ladisco.sk, www.ladisco.sk
(ďalej len Ladisco s.r.o.)
a
OBEC TRENČIANSKE BOHUSLAVICE
So sídlom: v Trenčianskych Bohuslaviciach 135, 913 06 Trenčianske Bohuslavice
IČO:
00312061
DIČ:
2021080028
V zastúpení: Ing. Bibiána Naďová - starostka obce
Tel:
0911 242 862
(ďalej len zmluvný partner)
I. Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že Ladisco s.r.o. na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného
prostredia v Novom Meste nad Váhom č. OÚŽP/2009/001443 z dňa 2.7.2009, bude od
zmluvného partnera odoberať použitý kuchynský olej - zaradený podľa zákona č. 284/2001 Z.z.
do katalógu odpadov pod číslom 20 01 25 (separovaný zber použitého jedlého oleja) alebo 02 03
04 (látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie), za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a
tým rozvíjať ochranu životného prostredia a v neposlednej miere, znížiť znečisťovanie a
zanášanie obecnej kanalizácie.
II. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Ladisco s.r.o. sa zaväzuje
a)

poskytnúť zmluvnému partnerovi k používaniu prázdny 240L plastový zberný kontajner

b)

poskytnúť bezodplatne plastové lieviky, ako pomôcku domácnostiam, ktoré sa zúčastnia
na separovanom zbere kuchynského oleja vo vzájomne dohodnutom počte kusov

c)

zabezpečiť odvoz plného zberného kontajnera s použitým kuchynským olejom v lehote
do 14 dní od oznámenia zmluvného partnera. Pri každom odvoze pracovník Ladisco
s.r.o. zapíše a svojím podpisom potvrdí odobraté množstvo v kg do "evidenčného listu
odpadu"
Zapisovať odobraté množstvo do evidenčného listu odpadu je oprávnený jedine pracovník
Ladisco s.r, o..Žiadny iný zápis nebude akceptovaný firmou Ladisco s.r.o. pri vyúčtovaní
odobratého množstva.
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Z dôvodu evidencie, ktorú je potrebné vykonávať v kilogramoch pracovník Ladisco s. r. o.
prenásobí množstvo odberu v litroch koeficientom 0 } 9 a tým získa objem oleja v kg.

d) dodať pri odvoze plného zberného kontajnera okamžite prázdny zberný kontajner
2. Zmluvný partner je povinný
a)

zorganizovať a zabezpečiť vo svojej obci zber použitého kuchynského oleja a tukov v
PET fľašiach (napr. od minerálnych vôd ÍL, 1,5L, 2L, prípadne 5L, 10L od jedlého oleja)

b)

zabezpečiť, aby sa do kontajnera vkladali iba dobre uzavreté PET fľaše

c)

telefonicky alebo elektronickou poštou informovať Ladisco s.r.o. o naplnení zberného
kontajnera a o potrebe jeho odvozu a výmeny

d)

zabezpečiť, aby sa žiadne iné substancie ako použitý kuchynský olej a tuky nedostali do
zberného kontajnera. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je zmluvný partner povinný
nahradiť spoločnosti Ladisco s.r.o. škodu, ktorá jej takýmto konaním zmluvného partnera
vznikla
III. Cena a podmienky splatnosti

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Ladisco s.r.o. zaplatí zmluvnému partnerovi za odobratý
olej cenu 0,15 EUR zalkg (slovom: pätnásť eurocentov zajeden kilogram)
Dohodnutá cena za kilogram odobratého oleja je cenou bez DPH. K cene bude zmluvný
partner účtovať DPH podľa platnej právnej úpravy.

2. Vyúčtovanie odobratého oleja uskutoční zmluvný partner na základe množstva
uvedeného v "evidenčnom liste odpadu" vždy ku koncu kalendárneho štvrťroka.
Najneskôr do 14. dňa nasledujúceho mesiaca. Fakturované množstvo musí byť vopred
akceptované a potvrdené firmou Ladisco s.r.o. prostredníctvom správy zaslanej
elektronickou poštou, alebo potvrdením množstva v evidenčnom liste odpadu. Odobraté
množstvo oleja firmou Ladisco za príslušný štvrťrok vyfakturuje a faktúru pošle poštou.
Lehotu splatnosti faktúr dohodli zmluvné strany na 15 dní odo dňa vystavenia.
IV. Osobitné ustanovenia
1. Všetky poskytnuté zberné kontajnery zostávajú vo výhradnom vlastníctve Ladisco s.r.o..
V prípade straty alebo závažného poškodenia zberného kontajnera sa zmluvný partner
zaväzuje zaplatiť firme Ladisco s.r.o. náhradu škody vo výške:
35.-EUR (slovom tridsaťpäť EUR) zajeden 240L zberný kontajner
Závažným poškodením sa rozumie také poškodenie, ktoré neumožňuje ďalšie využitie
zberného kontajnera na účely zberu použitého kuchynského oleja.

2. V prípade skončenia zmluvy je zmluvný partner povinný vrátiť všetky poskytnuté zberné
kontajnery spoločnosti Ladisco s.r.o. v deň ukončenia zmluvy.
V. Trvanie zmluvy
1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nie však na dobu kratšiu ako 3 roky.
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2.

Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu. Vtákom
prípade je výpovedná lehota tri mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

3.

O ukončení zmluvy k určitému dátumu sa môžu zmluvné strany dohodnúť aj písomnou
dohodou.
VI. Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

2.

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

3.

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných
dodatkov na základe dohody oboch zmluvných strán.

4.

V prípade, ak by boli alebo sa stali niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatnými,
zostávajú ostatné body tejto zmluvy i naďalej v platnosti. Neplatné ustanovenie sa po
zohľadnení záujmov oboch zmluvných strán a vzájomnej dohode nahradia novými
ustanoveniami.

5.

Zmluvné strany prehlasujú, že ich vôľa vyjadrená v zmluve je vážna, slobodná a určitá, že
prejavy vôle obidvoch zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné a že zmluva nebola
uzavretá v tiesni. Na znak súhlasu s celým obsahom zmluvy ju obidve zmluvné strany
podpisujú.
V Trenčianskych Bohuslaviciach, dňa 27.02.2012
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LADISCO s.r.o.
v zast: Ing. Pavol Palko
konateľ spoločnosti

OBEC
TRENČIANSKE
BOHUSLAVICE
v zast.: Ing. Bibiána Naďová
starostka obce

Príloha: č.l - Potvrdenie odberu zberného kontajnera a plastových lievikov
č.2 - Evidenčný list odpadu
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