
Zmluva o     poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu  

v súlade s § 269 ods. 2  a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
uzatvorená medzi:

Článok I.
Zmluvné strany

Dodávateľ:                                                                                     Odberateľ:

Obec:      Brestovec                     Trafn Oil  SK s.r.o.

 ídlo:      Brestovec č. 273        . akalovej 190/30
P Č:        907 01   Myjava                                                             014 01  Bytča 
IČO:        00309435                     IČO: 47313382
DIČ:    2021081425       IČ DPH:  S2023813044

V zastúpení:  Ing. Dušan Duga
           starosta obce                      Sontakt: 0800 700 070

Sontaktná osoba:  Ing. Dušan Duga       
                    tel.:   0908 783 804                                                                     
              e-mail:   obecbrestovec@stonline.sk               e-mail: dispecer02@trafnoil.sk 

Bankové spojenie VÚB a.s. KMyjava       
Číslo bankového účtu:   S82 0200 0000 0000 0522 3182
 (ďalej len „dodávateľ“)                                                                                     (ďalej len „odberateľ“)

Článok II.
Úvodné ustanovenie

1. Odberateľ je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského právneho poriadku, ktorej predmetom 
podnikania je i nakladanie s kuchynským odpadom (do ktorého spadá i použitý potravinársky olej a biologicky 
rozložiteľný odpad) na základe živnost „Podnikanie v oblast nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“.
2.  Dodávateľ je obec Brestovec, ktorá zabezpečuje zber olejov od obyvateľov zo svojho územia v súlade so  
zákonom a svojím všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 a systémom zberu odpadu.
3. Predmetom tejto zmluvy je zber a výkup biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od 
dodávateľa, ktorý je zaradený podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  
pod číslami:  20 01 25 jedlé oleje a tuky;  02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie, a činnosť 
nakladania s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov.
4. Obe zmluvné strany pristupujú k uzavretu tejto zmluvy s cieľom stanoviť bližšie podmienky, za ktorých bude 
odberateľ  od  dodávateľa  odoberať  použitý  kuchynský  olejK  potravinársky  olejK  rastlinný  olejK  fritovací  olej 
(ďalej len „olej“) a tým prispievať k ochrane životného prostredia obce.

Článok III.
Predmet zmluvy
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1. Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok dojednaných v tejto zmluve dodávať odberateľovi použitý olej a podľa 
podmienok stanovených touto zmluvou aj prijať odmenu dojednanú v tejto zmluve. Zmluvné strany berú na 
vedomie, že dodávateľ sa nezaväzuje dodať odberateľovi konkrétne množstvo oleja.
2. Odberateľ  sa zaväzuje za tento použitý olej poskytnúť dodávateľovi dojednanú odmenu a  to v rozsahu a za 
podmienok dojednaných v tejto zmluve.

Článok IV.
Odmena za vyzbierané množstvo

1.  V zmysle  dohody  bude  dodávateľ  odmenený za  vyzbieraný  použitý  olej  peňažnými  prostriedkami  alebo 
hmotnými vecami v podobe čistacich prostriedkov, toaletných potrieb alebo nepoužitého kuchynského oleja. 
Dodávateľ má vo vzťahu k odmene právo voľby. Hmotné veci sa poskytnú podľa nasledovného kľúča:
a) čistace prostriedky podľa ponuky odberateľa v množstve 5l  za 10l použitého vyzbieraného oleja,
a) toaletné potreby podľa ponuky odberateľa v množstve 1ks za každý 1l použitého vyzbieraného oleja,
c) nepoužitý kuchynský olej v množstve 10l za každých 50l použitého vyzbieraného oleja.
Ak sa dodávateľ rozhodne pre fnančnú odmenu, má nárok zaplatenie ceny 0,20 za 1l dodaného oleja.
2.  Zmluvné  strany  o úhrade  odmeny  vystavia  zodpovedajúce  účtovné  doklady.  V prípade  výmeny  oleja  za 
hmotné veci podľa bodu 1 tohto článku každá strana vystaví príslušný účtovný doklad na rovnakú sumu, pričom 
následne sa vykoná zápočet vzájomných pohľadávok tak, že žiadna strana nebude dlžníkom druhej zmluvnej 
strany.
3. Dohodlo sa, že odberateľ bude vykonávať odber odpadu jedenkrát v trojmesačných intervaloch a v prípade 
potreby, na základe písomnej požiadavky dodávateľa, aj častejšie.
4. Dodávateľ nie je povinný v súvislost s plnením tejto zmluvy odberateľovi uhrádzať žiadne výdavky, náklady, 
ani mu poskytovať iné plnenia ako te, ktoré výslovne vyplývajú z tejto zmluvy.

Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude použitý olej, ktorý získa pri plnení povinnost podľa zák. č.  
79/2015  Z.z.,  zhromažďovať  v kontajneroch  a  nádobách  na  tento  účel  určených  a bezplatne  zapožičaných 
odberateľom. Príslušný barel bude pri prevzat odpadu pripravený pri miestnej komunikácii  bežne dostupnej  
dopravným prostriedkom.
2.  Dodávateľ  zabezpečí  informovanie  obyvateľov  obce  o  čase  a  mieste  zberu  použitého  oleja  a  následne 
telefonicky alebo elektronickou poštou a to na vyššie uvedených kontaktných údajoch informovať odberateľa o  
naplnení barelu použitým olejom. Na základe informácie o naplnení barelu zabezpečí odberateľ v priebehu 3  
pracovných dní od získania tejto informácie, ak sa zmluvné strany nedohodli písomne inak, prevzate použitého 
oleja a dodanie čistého barelu.
3. Dodávateľ sa zaväzuje, že v bareloch bude zhromažďovať výhradne a len použitý olej dohodnutej špecifkácie 
(čl. II. bod 4), ktorý nebude obsahovať žiadne saponáty, ani iné chemické prípravky, väčšie mechanické nečistoty, 
iné odpadové materiály, zvyšky jedál a vodu, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak; ustanovenie bodu 
4 tohto článku ostáva nedotknuté.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah vody, nečistôt, stužených tukov a iných ďalších nečistôt v použitom oleji 
nebude presahovať viac než 10%.
5.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  odberateľ  bude  vykonávať  náhodnú  kontrolu  a skúšku  dodávateľom 
dodávaného použitého  oleja.  V prípade,  že  výsledok kontroly  a skúšky  použitého oleja  nebude zodpovedať 
požiadavkám  stanoveným  v bode  3.  a 4.  tohto  článku  zmluvy,  je  odberateľ  oprávnený  takýto  použitý  olej 
neprevziať.
6. Táto zmluva sa uzatvára s účinnosťou od dátumu jej podpisu na dobu neurčitú. Ktorákoľvek zo zmluvných  
strán je oprávnená zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou tri mesiace, plynúcou od 
okamihu doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Ku dňu skončenia platnost tejto zmluvy dodávateľ vrát  
v mieste svojho sídla odberateľovi všetky zapožičané barely, alebo mu uhradí za každý jeden zapožičaný barel  
kúpnu cenu 25,00 EUR a stane sa vlastníkom týchto barelov. Ak v čase skončenia tejto zmluvy bude v bareloch 
použitý olej, odberateľ sa ho zaväzuje odobrať za podmienok stanovených touto zmluvou.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
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Účinnosť zmluvy

1. Ak nestanoví  táto  zmluva vyslovene inak,  riadia  sa  zmluvné vzťahy zákonom č.  513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov
2. Akékoľvek zmeny, či doplnenia tejto zmluvy je možné dopĺňať formou písomných dodatkov k tejto zmluve; iné 
zmeny tejto zmluvy sú neplatné.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých jeden dostane dodávateľ a  
druhý odberateľ.
4.  Zmluvné strany zhodne prehlasujú  a nižšie  svojimi podpismi potvrdzujú,  že táto zmluva je prejavom ich  
pravej, slobodnej a vážne mienenej vôle a nebola podpisovaná v tesni ani za nevýhodných podmienok.
5. Pokiaľ odberateľ nebude plniť povinnosť odoberať oleje podľa článku III. zmluvy, a takéto porušenie sa bude 
zo strany odberateľa opakovať, môže dodávateľ od zmluvy odstúpiť.
6. Odberateľ bude mať po celú dobu platnost a účinnost spôsobilosť na plnenie povinnost podľa zmluvy, strata 
takej spôsobilost je dôvodom na odstúpenie od zmluvy dodávateľom.
7.  Odberateľ  bude  nakladať  s  vyzbieranými  odpadmi  výlučne  v  súlade  so  všeobecne  záväznými  právnymi  
predpismi  a  na  požiadanie  dodávateľa  túto  skutočnosť  preukáže  príslušnými  dokladmi,  porušenie  tejto  
povinnost je dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa.

V Brestovci, dňa 15.11.2019 V Bytči,  dňa 18.11.2019

__________________________________ __________________________________
Ing. Dušan Duga, v.r.

starosta obce
Trafn Oil SK, s.r.o.
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