
ZMLUVA / DODATOK KU ZMLUVE 
O POSKYTOVANÍ SLUŽBY  

PRI ZBERE ODPADOV 
ČÍSLO ZMLUVY :                          

 
O odbere zložiek komunálneho odpadu 

uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších zmien a podľa  zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

ODBERATEĽ :         INTA, s.r.o. 
INTA Biotechnologies,  BIO-OIL Group 

Sídlo : Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 
IČO : 34 129 863 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín  
oddiel : Sro, vložka č. : 863/R 
OUŽP Registračné číslo : ZO/OÚTN-OSZP3-004/2014/TME 
ŠVPS SR Registračné číslo : TRAN21TN-SK ; SK01-OOPTN 
INFOLINKA : 0911 912 015             INFOMAIL : info@inta.sk  

Spoločnosť certifikovaná podľa : Renewable Energy Directive EU –ISCC-Cert-DE105-82599503 

 uzatvoril  Ondřej Václavík (vaclavik@inta.sk) 

DODÁVATEĽ :  Materská škola 

Sídlo 
dodávateľa 

Odbojárov 177/8A Názov prevádzky   Školská jedáleň pri MŠ 

                                914 41 Nemšová Obec  914 41 Nemšová 

IČO  42281806 Ulica   A.Kropáčiho 1 

DIČ/IČ DPH 2023974029 Zodpovedná osoba                Bc.Miroslava Dubovská, 0907 413250, 032 6598289, riaditel@ms-nemsova.sk 

Číslo účtu v tvare IBAN   SK63 0900 0000 0050 4868 6200  

PREDMET ZMLUVY  

1. INTA, s. r. o. je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského právneho poriadku, ktorej predmetom podnikania je i  zber odpadov :  

A. jedlých olejov a tukov  20 01 25 

B. biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov   20 01 08 

C. iných separovaných odpadov, , v zmysle vyhlášky 365/2015 Z.z. v členení na skupiny: 
- 15 – 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07 
- 20 – 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40 

D. poradenský a administratívny servis v oblasti nakladania s odpadmi 
Na uskutočňovanie uvedených činností poskytovateľ disponuje príslušnými oprávneniami vydanými Obvodným úradom životného prostred ia v Trenčíne reg. č.: ZO/OÚTN-OSZP3-
004/2014/TME,  Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR reg. č.: TRAN21TN-SK a reg.č.: , SK01-OOPTN a rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia Topoľčany : 
ObÚŽP-ŠSOH-2012/01177-Ba. 

2. Odberateľ a dodávateľ sa zaväzuje k nižšie zaškrtnutým  častiam tejto zmluvy: 

A.  

 odvážať použitý jedlý potravinársky olej z prevádzkarní dodávateľa. Tento odpad dodávateľa je zaradený v katalógu odpadov pod číslom :  
20 01 25 – jedlé oleje a tuky  a   podľa nariadenia (ES) 1069/2009 ako VŽP – materiál kategórie 3, písm. p) 
Odberateľ sa zaväzuje platiť dodávateľovi 0,20€  bez DPH za každý 1 L 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 dni 

B.  

 odvážať biologicky rozložiteľné odpady z kuchýň a reštaurácii z prevádzkarní dodávateľa. Tento odpad dodávateľa je zaradený v katalógu odpadov pod číslom:    20 01 08 – biologicky           
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a podľa nariadenia (ES) 1069/2009 ako VŽP – materiál kategórie 3, písm. p) 

                    Dodávateľ sa zaväzuje platiť odberateľovi nasledovne : 
                                                                                                                                                                                                      
Interval vývozu – 2x za mesiac                                  Objem sudu   60L 1 ks                                      Cena bez DPH : 12 Eur bez DPH / odber 60 L sud. 
                                                                                          Objem sudov 60L  2 ks      
                                                                                          Objem sudov 60L  ............ ks                                                                                                
Fakturácia sa uskutoční k poslednému dňu v mesiaci. P odkladom k vystaveniu faktúry bude odberateľom potvrdený dodací list resp. záznam o odbere odpadu. Splatnosť faktúry bude 
14 dní. Odberateľ zabezpečí dodávateľovi : Potvrdenia o odbere a zhodnotení odpadu  
V prípade znehodnotenia alebo odcudzenia zbernej nádoby je odberateľ oprávnený fakturovať a  dodávateľ povinný zaplatiť  zmluvnú cenu nádoby  vo výške 12,-EUR/ks bez DPH. 

             Všetky uvedené ceny sú úplne , vrátane dopravných a manipulačných nákladov.  
             Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ zaplatí pri podpise zmluvy zálohu vo výške  0,- Eur. 

C.   

 odvážať iný separovaný odpad -v zmysle vyhlášky 365/2015 Z.z. v členení na skupiny: 15–15 01 01,15 01 02,15 01 03,15 01 04,15 01 05,15 01 07; 20–20 01 01,20 01 02,20 01 39,20 01 40 
podľa dohody zmluvných strán z prevádzkarní .   
Odberateľ sa zaväzuje poskytovať tuto službu za cenu .........................,-  Eur bez DPH mesačne , odvoz min. 1 x mesačne   
Fakturácia sa uskutoční k poslednému dňu v mesiaci. Podkladom k vystaveniu faktúry bude odberateľom potvrdený dodací list resp. záznam o odbere odpadu. Splatnosť faktúry bude 14 
dní. Odberateľ zabezpečí dodávateľovi : Potvrdenia o odbere a zhodnotení odpadu  

D.  

 Dodávateľ si objednáva a odberateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi servis vedenia evidencie odpadu a poradenstva v oblasti nakladania s odpadmi. ANO:              NIE: 
Odberateľ sa zaväzuje poskytovať túto službu za cenu 6,- Eur bez DPH mesačne.   
Fakturácia sa uskutoční k poslednému dňu v mesiaci. Splatnosť faktúry bude 14 dní.  
Odberateľ zabezpečí dodávateľovi :  

o Mesačné vystavenie evidenčných listov odpadu (v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z.z.) 
o  Podklady pre ročné hlásenia príslušným úradom životného prostredia 

  Všetky uvedené ceny sú úplne , vrátane dopravných a manipulačných nákladov. 
3. Dodávateľ a INTA 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 predmetných typov odpadov  a za podmienok dohodnutých touto zmluvou. 
4. odberateľ je povinný dodávať dodávateľovi zberné nádoby v dohodnutom množstve a zabezpečiť odvoz naplnených zberných nádob v dohodnutom termíne 
5. dodávateľ je povinný udržiavať zberné nádoby v čistom stave, skladovať v zberných nádobách len predmetný druh odpadu, skladovať zberné nádoby na mieste prístupnom pre odberateľa. Ak 

dodávateľ do nádob určených na dohodnutý typ odpadu ,  dá iný odpad, je povinný si takýto odpad zlikvidovať na vlastné náklady 
6. 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 dvojmesačnou výpovednou lehotou. 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. Zmluva môže byť pripojená k programu OH fyzických a právnických osôb pri nakladaní s odpadom, podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v znení jeho 
neskorších úprav. 

60L Veľkosť zapožičaných bandasiek v litroch 

1ks Počet zapožičaných bandasiek    

Ďalšie dojednania : harmonogram zberu odpadu prizpôsobíme na základe vopred vami avizovaným zmenám (prázdniny) 

V Trenčíne 0 9 0 1 2 0 1 7 V Trenčíne  0 9 0 1 2 0 1 7 

Podpis za prevádzku 
  
 

Pečiatka prevádzky Podpis za INTA Pečiatka INTA 
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