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Zmluva o výkupe vedl'ajších živočíšnych produktov- materiálov kategórie
3/použitých potravinárskych olejov a tukov

uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka medzi:

LADISCO s.r.o.
So sídlom: areál Podielnického družstva Považie, 916 26 Považany
IČO: 36 806 978
IČ DPH: SK2022412876
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka Č. 19879/R
v zast.: Ing. Pavol Palko, konateľ
Tel.: 0911 660605, info@ladisco.sk, www.ladisco.sk
(ďalej len Ladisco s.r.o.)

a

Technické služby Sládkovičovo
So sídlom: Sídl. Jána Dalloša 1189, 925 21 Slákovičovo
IČO: 37 849 760
IČ DPH: SK2021824981

V zastúpení: Mgr. Viliam Brunner, riaditeľ
Tel.: 0911 175 737
(ďalej len zmluvný partner)

l. Predmet zmluvy

Ladisco s.r.o. na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Novom Meste
nad Váhom Č. OÚŽP/2012/01603-3, rozhodnutie je vydané na prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov podľa §7 ods. 1 písmeno d) zákona o odpadoch č.223/2001 Z.z a Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy v Novom Meste nad Váhom Č. 1292/2013-002, rozhodnutie je
vydané na zber, skladovanie a prepravu vedl'ajších živočíšnych produktov ( ďalej VŽP )
materiálu kategórie 3- kuchynský odpad, separované použité potravinárske oleje, bude od
zmluvného partnera odoberať:

použitý potravinársky olej a tuk - zaradený podľa Vyhlášky MŽP SR Č. 284/2001 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších zmien do druhu odpadov číslo 20 01 25 (jedlé
oleje a tuky) alebo Č. 02 03 04 (látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie), kód
zhodnocovania R13, zaradený medzi vedľajšie živočíšne produkty materiálu kategórie 3
uvedených v článku 10 písm.p) nariadenia (ES) Č. 1069/2009 - separované použité potravinárske
oleje, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

1.Ladisco s.r.o. sa zaväzuje

a) poskytnúť zmluvnému partnerovi k používaniu 1 000 litrové IBC plastové zberné
kontajnery s ocel'ovou klietkou v potrebnom počte
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areál Podielnického družstva Považany

916 26 Považany

IČO 36806978
IČ DPH SK2022412876
Číslo účtu: 0631539336/0900 SLSP

Tel.: 0911 660605

E-mail: marketing@ladisco.sk

www.ladisco.sk



b) zabezpečiť odvoz plných zberných kontajnerov s použitým potravinárskym olejom v
lehote do 14 dní od oznámenia zmluvného partnera na náklady spoločnosti Ladisco, s.r.o.
Evidencia odobraného množstva sa bude vykonávať formou zberného listu, pracovník
Ladisco s.r.o. vypíše a potvrdí odobratie kontajnera v zbernom liste podľa vyhlášky č.
148/2012 Z.z. v dvoch vyhotoveniach. Na základe zberného listu bude vykonaná
fakturácia.

Z dôvodu evidencie, ktorú je potrebné vykonávať v kilogramoch, bude odobraté množstvo
odvážené alebo množstvo odberu v litroch prenásobené koeficientom 0,9 a tým získame
objem oleja v kg.

c) dodať pri odobratí plného zberného kontajnera okamžite prázdny zberný kontajner.

2. Zmluvný partner je povinný

a) zorganizovať a zabezpečiť vo svojom meste zber opotrebovaného potravinárskeho oleja a
tukov v PET fľašiach (napr. od minerálnych vôd IL, 1,5L, 2L, prípadne 5L, 10L od
jedlého oleja)

b) zorganizovať a zabezpečiť vylievanie použitého potravinárskeho oleja do l 000 L IBC
kontajnerov

c) telefonicky alebo elektronickou poštou informovať Ladisco s.r.o. o naplnení zberného
kontajnera a o potrebe jeho výmeny

d) zabe~eeiť, aby sa žiadne iné substanoie ake peužitý potra'~inársky olej a tuky-Heaestali--( ::":::=r::a=~A~!ťP~:i=,Pl:~~:ovinn?s:· .
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III. Cena a podmienky splatnosti

l. Zmluvné strany sa dohodli, že Ladisco s.r.o. zaplatí zmluvnému partnerovi za odobratý
olej cenu 0,25 EUR zalkg (slovom: dvadsaťpäť eurocentov zajeden kilogram). Uvedená
cenaje cenou bez DPH.K cene bude zmluvný partner účtovať DPH podľa platnej právnej
úpravy.

2. Vyúčtovanie odobratého oleja uskutoční zmluvný partner na základe množstva
uvedeného v zbernom liste vždy po každom odbere. Najneskôr do 14. dňa nasledujúceho
mesiaca. Fakturované množstvo musí byť vopred akceptované a potvrdené firmou
Ladisco s.r.o. prostredníctvom správy zaslanej elektronickou poštou, alebo potvrdením
množstva v zbernom liste. Odobraté množstvo použitého oleja firmou Ladisco za každý
odber vyfakturuje a faktúru pošle poštou. Lehotu splatnosti faktúr dohodli zmluvné
strany na 15 dní odo dňa vystavenia.

IV. Osobitné ustanovenia

l. Všetky poskytnuté zberné kontajnery zostávajú vo výhradnom vlastníctve Ladisco s.r.o ..
V prípade straty alebo závažného poškodenia zberného kontajnera sa zmluvný partner
zaväzuje zaplatiť firme Ladisco s.r.o. náhradu škody vo výške:


