
Zmluva
o nakladaní s komunálnym odpadom pod katalógovým číslom - 20 01 25

uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 39 ods. 7 zákona Č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne
závazného nariadenia Slovenskej republiky o nakladaní s komunálnyrni odpadrni na území Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany: 1. Obec 1Mesto Slovenskej republiky

]JOn Ol/Ol/y

Adresa: CJJ{; J O; JO/101/01/V
Zastúpené: h/fOS/c1V J0/'; O
Bankové spojenie: 'PIl-!HA 34N,t'A
Č. účtu: 1rJoq cf)!; /)002 / .FGtJ O
FAX: ()ý.p/ 1y199cf~b
e-mail: C)f}Oť..-G donovC?/Lj' bol...

2. Podnikatel'/oprávnená osoba/:

ecol Trade, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Zastúpená konatel'rni:
IČO:
Tel. Č.:

e-mail:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

J. Haška 1, 94901 NITRA
Ing. Eduard Kolesár
45956839
09485232 14
ecoltrade@ecoltrade.sk
TATRABANKA
292 784 89 89/1100

Čl.l.
PREDMET ZMLUVY.

(1) Predmetom zmluvy je nakladanie s určenými zložkarni komunálnych odpadov vzniknutými na
území mesta /fyzické osoby, právnické osoby, štátna sféra/, zaradenýrni podl'a vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
v znení neskorších predpisov ( d'alej len" katalóg" ).
(2) Oprávnená osoba nakladá podl'a katalógu s nasledovnýrni zložkarni komunálnych odpadov:

Číslo skupiny:
20

Číslo podskupiny odpadu:

Názov skupiny
Komunálne odpady ( odpady z domácností a podobné odpady
z obchodu, priemyslu a inštitúcií ) vrátane ich zložiek zo
separovaného zberu

Názov podskupiny odpadu:



2001 Separované zbierané zložky komunálnych odpadov
(okrem 15 01 )
Názov druhu odpadu:
jedlé oleje a tuky
( ďalej len "odpad" )

Kategória:
O

Číslo druhu odpadu:
200125

ČI. 2.
POVINNOSTI oPRÁ VNENEJ OSOBY PRI NAKLADANÍ S ODPADOM.

(1) Oprávnená osoba v zmysle Rozhodnutia vydaným Obvodným úradom životného prostredia
v Nitre s číslom: A/2010(00661-05-F25 odbor kvality životného prostredia sa zavazuje
vykonávať zber a prepravu na zneškodnenie odpadov podl'a čl.l tejto zmluvy vzniknutých na
území mesta nasledovne:

a) vykonávať na základe zmluvy s mestom zber a prepravu odpadov vzniknutých na území
mesta, v rozsahu podl'a čl. 1 tejto zmluvy. Zabezpečiť ich zneškodnenie alebo zhodnotenie len
u oprávnenej osoby, ktorá má na uvedený druh oprávnenie,

b) na zber daného odpadu poskytnúť 50 litrové zbemé barely,
c) prepravovať odpad vozidlami na to určenými podl'a platných právnych predpisov,

Č1.3.
ÚHRADA NÁKLAD ov

Oprávnená osoba nemá nárok na fmančné vyrovnanie z rozpočtu mesta.

ČI.4.
KONTROLA.

Zmluvné strany sa dohodli, že mesto má právo kontrolovať plnenie zmluvy.

ČI.5.
SANKCIE.

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že ak oprávnená osoba poruší niektorú z povinností, uvedených
v tejto zmluve maže primátor uložit' pokutu do výšky 50 eur

(2) Oprávnená osoba preberá v plnom rozsahu za mesto zodpovednost' za porušenie povinnosti podl'a
§ 78 a § 80 zákona Č. 223/2001 Z. z.

(3) Zmluvnú pokutuje oprávnená osoba povinná uhradit' do 30 dní odjej uloženia, na účet mesta.

ČI. 6.
VYFOVEDANIE ZMLUVY.

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu má právo vypovedať každá zo zmluvných strán
s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynút' nasledujúci deň po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.

(2) Pre platnosť výpovede je potrebný písornný prejav vole.

ČI. 7.
OSOBITNÉ USTANOVENIA.

(1) V prípade, že na strane oprávnenej osoby dojde k zmene štatutámeho orgánu, je platnost' tejto
zmluvy podmienená súhlasným vyjadrením mesta.



či 8.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

(1) Táto zmluva sa uzatvára na jeden rok. Táto lehota sa automaticky predlžuje na ďalší rok, ak
zmluva nebola vypovedaná do konca decembra príslušného kalendámeho roku.

(2) Právne vzt'ahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č.223/2001 Z.z., Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

(3) Túto zmluvu mažu zmluvné strany meniť a dopÍňať po vzájomnej dohode písornne vyhotovenými
dodatkami.

(4) Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovení.

(5) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňomjej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

v ~ ..O.\lO.~q.\~e~dňa: ·12~~ \)8. W/~ v ..~ ..~..!.~l.t? dňa: 11.O~<VJ1L

primátor mesta. SR .

)

__ i1/~
konatel' spoločnosti ecol Trade, s.r.o.


