Zmluva o odbere biologicky rozložitel'ných kuchynských a reštauračných odpadov
(BRKRO)
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/ 91 Zb. ( obchodný zákonník)
Odberateľ

Dodávateľ
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
Popradská 24
064 01 Stará Ľubovňa
v zastúpeni: Ing. Juraj Špes
IČO: 36 168475, IČ DPH: SK 2020003293
Bank. spojenie: OTP Stará Ľubovňa
Č. účtu: SK48 520000000000025]
7] 18
Registrovaný na Okresnom súde v Prešove, Oddiel:
Sro, Vložka číslo: 3487 lP
tel.: 052/42611 II fax:: 052/42 611 13
Kontaktná osoba: Kyšeľová

Obec Stráňany
Stráňany 70

\

\

065 33 Veľký
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Tel.

Lipník
Viera Kravčáková
00330183
2020698834
0904832904

Prevádzka: Jedáleň- Materská škola Stráňany

Kontaktná

osoba:

čl. I. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je odoberanie BRKRO a použitých rastlinných olejov za účelom ich ekologickej
likvidácie.
čl. ll. Spôsob plnenia zmluvy
1. Dodávateľ poskytne odberateľovi potrebný počet nádob na uskladňovanie BRKRO. V dohodnutých
termínoch dodávateľ odvezie BRKRO. Pri odbere BRKRO sa vystaví Protokol o odbere BRKRO.
2. Odber použitého oleja a BRKRO od odberateľa bude dodávateľ vykonávať v pracovných dňoch a v
čase od 7:00 do 14:00 hod.
čl. m. Povinnosti dodávateľa
- dodať zberné nádoby v dohodnutom množstve a v dohodnutom termíne
- zabezpečiť odvoz naplnených nádob v dohodnutom termíne
čl. IV. Povinnosti odberateľa
- udržiavať zberné nádoby vo funkčnom stave
- použitý jedlý olej skladovať v plastových uzatvorených nádobách
- skladovať BRKRO v nádobách na to vyhradených
- uhradiť vzniknutú škodu na nádobe, v plnej výške ceny zbernej nádoby
- zmiešaný odpad, odpad nespÍňajúci podmienky kategorizácie odpadu podľa Katalógu odpadov, je
povinný dodávateľ zlikvidovať na vlastné náklady, pričom takýto odpad nie je predmetom tejto Zmluvy.
čl. V. Cena
Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na odovzdaní použitých jedlých olejov a BRKRO za ceny uvedené
v Objednávke platnej na daný rok.
čl. VI. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadne oboznámili a súhlasia s jej obsahom. Zmluva nadobúda
platnosť dňom podpísania a je uzatvorená na dobu neurčitú.
2. Zmluvu možno obojstranne vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 6 mesiacov, ktorá
začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede.
3. Dodávateľ v prípade omeškania úhrady od odberateľa viac ako 30 dní je oprávnený od zmluvy
odstúpiť a oznámiť uvedenú skutočnosť štátnym orgánom.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Objednávka na daný rok.
5. Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých dostane každá zmluvná strana jeden rovnopis.
V Starej Ľubovni dňa 01.04.2015
Dodávateľ:

EKOSl spoJ.s [.0.

Odberateľ:

STARA tUBOVNA
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Ing. Juraj Špes
konateľ-výkonný riaditeľ
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