Zmluva o odbere BRKO
02/12/2013
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 531/91 Zb. ( obchodný zákonník)
Zmluvné strany
Odberatel':

EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa
Popradská 24
06401 Stará Ľubovňa
IČO: 36168475
IČ DPH: SK 2020003293
Obchodný register Okresný súd Prešov, vložka číslo: 3487 lP
č. ú. 25171181 5200
OTP Banka a.s.
Zodpovedný pracovník: Ing. Štefan Melkovič
č.t. 0917651487, ekosl@stonline.sk

Dodávatel':
v zastúpení:

Obec Stráňany-prevádzka
Viera Kravčáková

MŠ Stráňany

Prevádzka:

Jedáleň materská škola Stráňany

Stráňany 70, 6533 Stráňany
Telefón: 0904 832 904
Zodpovedný pracovník:

IČO:
DIČ:

00330183
2020698834

čl. I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je odoberanie použitého kuchynského resp. živočíšneho oleja ( tuku) vrátane tuku
z lapača olejov a BRKO odberatel'om od dodávatel'a zo školského zariadenia za účelom jeho ekologickej
likvidácie.
čl. II
Spôsob plnenia zmluvy
1. Odberatel' poskytne dodávatel'ovi potrebný počet nádob na uskladňovanie použitého oleja a BRKO.
V dohodnutých termínoch resp. na požiadanie odberatel' odvezie použitý olej a BRKO. Prevzatie
použitého oleja a BRKO potvrdí odberatel' dodávatel'ovi na tlačive: Protokol o odbere BRKO
2. Odberatel' určí svojho zástupcu, ktorý bude zabezpečovať činnosti pri preberaní použitého oleja a
BRKO od dodávateľa.
3. Odber použitého oleja a BRKO od dodávatel'a bude odberateľ vykonávať iba v pracovných dňoch a v
čase od 8:00 do 16:00 hod. Dodávatel' zabezpečí pre povereného pracovníka odberatel'a na tento čas
povolenie vstupu do objektov dodávateľa.

--

čl. III
Povinnosti odberateľa
1. Odberateľ je povinný:
_ dodat' dodávateľovi zberné nádoby v dohodnutom množstve a v dohodnutom termíne
_ zabezpečit' odvoz naplnených nádob v dohodnutom termíne

čl. IV.
Povinnosti dodávateľa
1. Dodávateľ je povinný:
- udržiavat' zberné nádoby v požadovanej kvalite
_ skladovať v zberných nádobách len použitý jedlý olej
-skladovať BRKO v nádobách na to vyhradených
_ oznámiť naplnenie 90% zberných nádob odberateľovi
_ uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške ceny zbernej nádoby v prípade straty odcudzenia
alebo poškodenia zbernej nádoby.

Ak dodávateľ do nádob odberateľa určených na odpad označený katalógovým číslom odpadov
2001 25 jedlé oleje a tuky, dá iný odpad (pomyje, organické zvyšky apod.) prípadne vyleje do nádob
vodu a iné roztoky, je povinný si takýto odpad zlikvidovať na vlastné náklady.

čl. V
Cena
Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na bezodplatnom odovzdaní použitých jedlých olejov a BRKO
odberateľovi. Odberateľ môže pri dobrej kvalite odovzdaného odpadu odmeniť dodávateľa kvartálne
vecným darom alebo inou úľavou podľa dohody. Cena odvozu sa vypočíta ako podiel prejdených
kilometrov v zberovom okruhu v zmysle cenníka zverejneného na internetovej stránke www.ekos-sl.sk
(Renault Master)
Odber nádoby
Prenájom zbernej nádoby
Dezinfekcia nádoby
Zhodnotenie BRO zelenýŕ šupy, jadrá, ovocie, zelenina)
zhodnotenie BRO hnedý( pomyje vrátane mäsa)

0,80 € I km
10,0 €I ksl rok
0,33 €I ks
130€1 tona
250 €I tona

čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadne oboznámili a súhlasia s jej obsahom. Zmluva nadobúda
platnosť dňom podpísania aje uzatvorená na dobu neurčitú.
2. Zmluvu možno obojstranne vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace a začína
plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomným dodatkom k tejto zmluve.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je kópia výpisu z obchodného registra odberateľa, rozhodnutie
o udelení súhlasu na zber odpadov pre odberateľa, vydané Obvodným úradom životného prostredia v
Starej Ľubovni.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, jeden originál obdrží dodávateľ, jeden originál obdrží
odberateľ.

V Starej Ľubovni dňa 11.12.2013

Dodávateľ:

Obec Stráňany

Odberateľ:

Viera Kravčáková
starostka obce

Mgr. Anton a iš- konateľ
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
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