Zmluva o poskytovaní služby pri zbere
odpadov
Uzatvorená v súlade s § 269 odsek 2
a súvisiacimi ustanoveniami zákona
číslo513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Odberateľ:
EKRONN s. r. o.
Prevádzka:
Cukrovarská 12
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 46 615 946
DIČ: 20 235 063 64
Infolinka: 0917 844 139
Infomail: info.ekronn@gmail.com

Uzatvoril:
Dodávateľ:
Názov prevádzky:
Materská škola
I. Hatvaniho
IČO: 45025266
Zastúpený osobou: Eva Juhászová

Sídlo dodávateľa:
Obec: Rimavská Sobota
Ulica: Hatvaniho 321
PSČ: 979 01

Predmet zmluvy:
1. Ekronn s. r. o. je spoločnosťou založenou podľa slovenského právneho poriadku, ktorej
predmetom podnikania je i zber a následné zhodnocovanie odpadov a regenerácia jedlých
olejov (ďalej len ako „Ekronn“). Na uvedené činnosti je Ekronn oprávnený na základe
rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote. Na základe
rozhodnutia je spoločnosti Ekronn s. r. o., v súlade s § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001
Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektrých zákonov v znení neskorších predpisov,
udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov a regeneráciu
jedlých olejov a tukov.
2. Odberateľ sa zaväzuje odvážať použitý jedlý potravinársky olej z prevádzkarní dodávateľa.
Tento odpad dodávateľa je zaradený do katalógu odpadov pod číslom: 20 01 25 – jedlé oleje
a tuky.
3. Dodávateľ a odberateľ sa v záujme realizácie svojich záujmov a plnenia povinností
vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku nakladania s odpadmi dohodli na vzájomnom
poskytovaní služieb a spolupráci pri zbere použitých rastlinných olejov v rozsahu a za
podmienok dohodnutých touto zmluvou.
4. Odberateľ sa zaväzuje platiť dodávateľovi 3,0 eur s DPH za každých 10 litrov odobratého
použitého jedlého potravinárskeho oleja na základe faktúry vystavenej dodávateľom.
Podkladom k vystaveniu faktúry bude odberateľom potvrdený dodací list resp. záznam
o odbere odpadu. Splatnosť faktúry bude 14 dní. Dodávateľ si v danej (dohodnutej) hodnote
môže uplatniť nárok na čistiace prostriedky namiesto finančnej hotovosti.
5. Odberateľ je povinný dodávať dodávateľovi zberné nádoby v dohodnutom množstve
a zabezpečiť odvoz naplnených zberných nádob v dohodnutom termíne.
6. Dodávateľ je povinný udržiavať zberné nádoby v istom stave, skladovať v zberných nádobách
len použitý jedlý olej, skladovať zberné nádoby na mieste prístupnom pre odberateľa. Ak
dodávateľ do nádob určených na odpad jedlých olejov a tukov dá iný odpad, je povinný si
takýto odpad zlikvidovať na vlastné náklady.
7. Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadne oboznámili a súhlasia s jej obsahom. Zmluva
nadobúda platnosť dňom podpísania a je uzatvorená na dobu neurčitú. Zmluvu je možné

vypovedať s trojmesačnou výpovednou lehotou a po dohode zmluvných strán. Zmeny
a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomným dodatkom k tejto zmluve. Zmluva
je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 obdrží dodávateľ a 1 objednávateľ.
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Veľkosť započítaných bandasiek
Počet zapožičaných bandasiek

Ďalšie objednania:
V................... dňa :
Podpis za
prevádzku

V Rimavskej Sobote dňa: 19.10.2012
Pečiatka prevádzky

Podpis za Ekroon s. r. o.

Pečiatka za Ekronn s.
r. o.

