Zmluva o zbere vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3písmeno p)/ kuchynský odpad

I.

Zmluvné strany

Dodávateľ:
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
Obchodné meno:
Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica
Sídlo:
Ing. Róbert Bušfy, PhD. - konateľ spoločnosti
Štatutárny zástupca:
Tatra
banka, a. s., SK 14 1100 0000 0026 2778 5154
Bankové spojenie:
36 265 144
IČO:
2021888022
DIČ:
SK2021888022
IČO DPH:
Zapísaný v OR OS Trenčín, odd: Sro. vložka číslo 18147/R
(ďalej len „dodávateľ“)
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
Prevádzka:

Materská škola Mierová
Mierová 315/10
Mgr. Anna Štefinová
SK25 5600 0000 0007 6234 0001
42276616
2023583254
Mierová 315/10, 017 01 Považská Bystrica
EP Milochov 224, 017 06 Považská Bystrica
EP Orlové 94, 017 01 Považská Bystrica

(ďalej len „objednávateľ“)
II.

Predmet zmluvy

MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. na základe rozhodnutia Okresného úradu Trenčín,
odbor starostlivosti o životné prostredie č. j.: OU-TN-OSZP2-2013/00771-002 JAN zo dňa
3.12.2013, jeho zmien č. j.: OU-TN-OSZP2-2015/020737-002 JAN zo dňa 10.7.2015, č. j.:
OU-TN-OSZP0-2016/032215-002 zo dňa 20.10.2016 a Dokladu o registrácii Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky číslo: COLTR49PB-SK na zber
a prepravu vedľajších živočíšnych produktov (ďalej len VŽP) materiálu kategórie3-písm.
p) kuchynské odpady/separované použité potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie
bude od objednávateľa odoberať:
Kuchynský odpad - zaradený medzi vedľajšie živočíšne produkty materiálu kategórie 3písm. p) za účelom prepravy na ďalšie spracovanie podľa nariadenia (ES) č. 1069/2009 za
týchto podmienok.

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby pre zber VŽP (biologicky rozložiteľný
kuchynský a reštauračný odpad) zo stravovacieho zariadenia, ktorý je podľa vyhlášky MŽP
SR Č. 365/2015 Z.z. zaradený do katalógu odpadov KBO pod číslom:
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1

Dodávateľ sa zaväzuj e:
Odovzdať 1 ks zberných nádob (pre každú prevádzku zvlášť) na kuchynský odpad pri
podpise zmluvy, dokladom o tomto bude preberací protokol podpísaný oboma
zmluvným stranami.
Zabezpečiť odvoz zberných nádob s kuchynským odpadom od objednávateľa lx
mesačne, vždy posledný týždeň v mesiaci. Dodávateľ zabezpečí aj špeciálny vývoz
zbernej nádoby s kuchynským odpadom, v tomto prípade však musí byť vývoz
nahlásený telefonicky, na tel. čísle 0902 739 275. Miesto odberu zberných nádob bude
Š J Mierová 315/10, 017 01 Považská Bystrica. ŠJ EP Milochov 224, 017 06
Považská Bystrica, Š J EP Orlové 94, 017 01 Považská Bystrica. Pri každom odvoze
pracovník dodávateľa vypíše a potvrdí zberný list v dvoch vyhotoveniach, pričom 1
vyhotovenie obdrží dodávateľ, 2. vyhotovenie obdrží objednávateľ.

3.2

Objednávateľ sa zaväzuje:
Zbierať VŽP materiál kategórie 3 - kuchynský odpad do zberných nádob prevzatých od
dodávateľa.
Zabezpečiť, aby sa do zberných nádob nedostal iný odpad ako VŽP.
Zabezpečiť, aby sa zamedzilo hnilobnému procesu.
Pripraviť v dohodnutom čase zberné nádoby s VŽP na odovzdanie dodávateľovi.
Pri každom odbere VŽP materiálu kategórie 3 potvrdiť a archivovať zberné listy.
Uhrádzať zmluvne dohodnutú cenu v lehotách splatnosti dohodnutej v čl. IV tejto
zmluvy.
Ku dňu skončenia platnosti tejto zmluvy vrátiť dodávateľovi všetky zberné nádoby, ak
ich mal zapožičané od dodávateľa alebo uhradiť sumu 20,00 EUR bez DPH za každú
jednu zapožičanú zbernú nádobu. Ak objednávateľ ku dňu skončenia platnosti tejto
zmluvy nesplní túto svoju povinnosť je povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 0,50 EUR bez DPH za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
IV. Cena

4.1
4.2

4.3

Cena za odvoz jednej zbernej nádoby je 20.00 EUR bez DPH za jednu nádobu do 60
litrov.
Vyššie uvedenú cenu služby za odvoz zbernej nádoby uhradí objednávateľ dodávateľovi
na základe vystavenej faktúry. Faktúry budú vystavované mesačne, so splatnosťou 30
dní od doručenia odberateľovi. Podkladom pre fakturáciu budú zberné listy, ktoré budú
zároveň tvoriť prílohu faktúr\'.
Odobrané množstvo zapísať do zberného listuje oprávnený len dodávateľ.

5.1
5.2

Táto zmluva je uzatváraná na dobu neurčitú.
Akékoľvek zmeny, či doplnenia tejto zmluvy je možné dopĺňať formou písomných
dodatkov k tejto zmluve.
5.3
Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná
lehota je jeden mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení písomnej
výpovede druhej strany.
5.3
Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých jeden
dostane dodávateľ a druhý objednávateľ.
5.4
Zmluvné strany prehlasujú a nižšie svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva je
prejavom ich pravej, slobodnej a vážne mienenej vôle a nebola podpisovaná v tiesni ani
za nevýhodných podmienok.

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

