LADU
Zmluva o spolupráci pri organizovaní zberu 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:
Kríž nad Váhom Č. 477,91626 Považany
ICO:
36 806 978
iČ DPH:
SK20224 12876
Zapísaná vOR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 19879/R
v zast.: Ing. Pavol Palko, konatel‘
Tel.: 0911 660605, info a ladisco.sk, www.ladisco.sk
(d‘alej len Ladisco s.r.o.)
a
OBEC LOZORNO
Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 90055 Lozorno
ICO: 00304905
DIČ: 2020643669
v zastúpení: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce
Tel.: 02/69204311
(ďalej Jen zmluvný partner)
I. Predmet zmluvy
Ladisco s.r.o. na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Novom Meste
nad Váhorn Č. OUZP/2012/01603-3, rozhodnutie je vydané na prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov podl‘a *7 ods. ‚ písmeno d) zákona o odpadoch č.22312001 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 ( d‘alej VŽP )
materiálu kategórie 3- kuchynský odpad, separované použité potravinárske oleje, bude so
zmluvným partnerom spolupracovať pri zbere a od domácností ohyvateľov zmluvného
partnera v súlade s touto zmluvou a dohodnutým spósobom odoberat‘:
použitý potravinársky olej a tuk —zaradený podl‘a Vyhlášky MŽP SR Č. 365J2015 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších zmien do druhu odpadov číslo 20 01 25 (jedlé
oleje a tuky), 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.
—

IL Práva a povinnosti zmluvnýeh strán
1. Ladisco s.r. a sa zaväzuje
a) poskytnúť zrnluvnému partnerovi k používaniu prázdny 240L plastový zberný kontajner
b) poskytovat‘ plastové llevlky. ako pomůcku domácnostlam, ktoré sa zúčastnia na
separovanom zbere jedlého oleja vo vzájomne dohodnutom počte kusov, minimálne
LADISCO s.r.o., Považany 477,916 26 Považany
Prevádzka: Piešťanská 31/A
91501 Nové Mesto racI Váhorn

iČo 36806978
iČ DPH 51(2022412876
Číslo úČtu: 0631539336/0900 SLSP

Tel.: 0911 660 605
E-mail: marketing@ladisco.sk
www.ladisco.sk

však 800 ( po podpise zmluvy v množstve 400 kusov a následne ďalšie kusy aspoň do
dohodnutého minimálneho množstva vždy bezodkladne na žiadosť zmluvného partnera),
c) skontrolovať a odvážiť odobraté množstvo použitého potravinárskeho oleja a tukov,
elektronickou poštou informovať zmluvného partnera o odobranom množstve
v kilograrnoch.
d) pri každom pľeberaní kontajnera s použitým kuchynským olejom pracovník Ladisco
s.r.o. vypíše a potvrdí odobratie kontajnera v zhernom liste, podľa vyhlášky č. ~48/20l2
Z.z. v dvoch vyhotoveniach.
Zapisovat‘ presné odobraté množstvo do zberného listu v kilogramoch je oprávnený
pracovník obce, ktorého poverí starosta obce, a to po písomnom nahlásení presného
množstva firmou Ladisco, s.r.o. Ziadny iný zápis nebude akceptovaný firmou Ladisco
s.r.o. pri vyúčtovaní odobratého množstva.
e) dodat‘ pri odobratí plného zberného kontajnera na výmenu prázdny zbcrný kontajner.
2. Zmluvný partner je povinný
.

a) zorganizovať a zabezpečiť vo svojom meste zber opotrebovaného potravinárskeho oleja a
tLlkov v PET fľašiach od domácností a obyvatel‘ov (napr. od minerálnych vöd IL, I ‚5L,
2L, pripadne SL, lOL odjedlého oleja),
b) zabezpečiť ‚ aby sa do kontajnera vkladali iba dobre uzavreté naplnené PET t1‘aše,
c) telefonicky alebo elektronickou poštou informovat‘ Ladisco s.r.o. o naplnení zberného
kontajnera a o potrebe jeho odvozu a výmeny,
d) zabezpečit‘, aby sa žiadne ině substancie ako opotrebovaný potravinársky olej a tuky
nedostali do zberného kontajnera,
e) vykonať osvetu pre dostatočné
uvedených v bode 2,

O

informovanie obyvateľov obce o povinnostiach

archivovat‘ zberné listy.
HI. Cena a podniienky splatnosti

1. Zmluvně strany sa dohodli, že Ladisco s.r.o. zaplatí zmluvněmu partnerovi príspevok na
organizovanie zberu a súčinnosť pri ňom podľa tejto zmluvy stanovený ako čiastka za
0,15 EUR zalkg odobratého oleja (slovom: pätnásť eurocentov zajeden kilogram).
Uvedená cena je cenou bez DPH.
2. Vyúčtovanie odobratého oleja uskutoční zmluvný partner na základe množstva
uvedeného v zbernom liste vždy po každom odbere najneskór do 14. dňa nasledujúceho
mesiaca. Množstvo musí byt‘
akceptované a potvrdené firmou Ladisco s.r.o.
prostredníctvorn správy zaslanej elektronickou poštou, alebo potvrdením množstva
v zbernom liste. Ak sa tak nestane ani do 7 dní má sa zato, že množstvo bob potvrdené.
Príspevok zmluvný partner následne za každý odber vyfakturuje a faktúru doručí
elektronicky alebo poštou. Lehotu splatnosti faktúr dohodli zmluvné strany na IS dní
odo dňa vystavenia.
‚

IV. Osobitné ustanovenia
1. Všetky poskytnuté zberné kontajnery zostávajú vo výhradnom vlastníctve Ladisco s.r.o..
V prípade straty alebo závažného poškodenia zberněho kontajnera sa zmluvný partner
zaväzuje zaplatiť firme Ladisco s.r.o. náhradu škody vo výške:
35.-EUR (slovom tridsat‘päť EUR) zajeden 240L zberný kontajner
Závažným poškodením sa rozumie také poškodenie, ktoré objektívne neumožňuje d‘alšie
využitie zbemého kontajnera na účely zberu opotrebovaného jedlého oleja.
2. V prípade skončenia zmluvy je zmluvný partner povinný vrátiť všetky poskytnuté zberné
kontajnery spoločnosti Ladisco s.r.o. v deň ukončenia zmluvy.

V. Trvanie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nie však menej ako na 3 roky.
2. Obe zmluvné strany můžu zmluvu písomne vypovedať bez udania důvodu. V takom
prípadeje výpovedná lehota tn mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcim Po doručení
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
3. V prípade, ak spoločnosť Ladisco s.r.o. poruší niektorú zo svojich povinností podřa tejto
zmluvy a tento stav nenapraví ani do 5 dní odo dňa ako ju na to zni~uvný partner vyzval,
je zniluvný partner oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť Nárok na náhradu škody ostáva
zachovaný.
4. 0 ukončení zmluvy k určitému dátumu sa můžu zmluvné strany dohodnúť aj písomnou
dohodou.
.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Zniluvný partner sa zaväzuje, že v prípade ak neodovzdá do I roka od podpisania

2.
3.
4.
5.

6.

zmluvy spoločnosti Ladisco s.r.o. žiadne množstvo použitého potravinárskeho oleja
a tuku, poskytnuté plastové lieviky vráti a nevrátené množstvo fhiančne uhradí firme
Ladisco s.r.o., pričom cena 1 ks plastového lievikaje 0,20 € bez DPH (slovom: dvadsať
centov).
Táto zmluva nadobúda platnost‘ dňom podpísania
ohoma zmluvnými stranami
a účinnosť 24 hodín Po zverejnení na webovej stránke obce.
Táto zmluvaje vyhotovená v 2 exemplároch, po jednom pre každú zmluvriú stranu.
Akékol‘vek zmeny alebo dopinenia tejto zmluvy je možné vykonat‘ len formou
písomných dodatkov na základe dohody oboch zmluvných strán.
V prípade, ak by boli &eho sa stali niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatnými,
zostávajú ostatné body tejto zmluvy i nad‘alej v platnosti. Neplatné ustanovenie sa Po
zohľadnení záujmov oboch zmluvných strán a vzájomnej dohode nahradia novými
ustanoveniami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vöľa vyjadrená v zmluve je vážna, slobodná a určitá, že
prejavy vůle obidvoch zmluvných strán sú dostatočne zrozumitel‘né a že zmluva nebola
uzavretá v tiesni. Na znak súhlasu s celým obsahom zmluvy ju obidve zmluvné strany
podpisujú.
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v zast.: Ing. Pavol Palko
konateľ spoločnosti

®

OBEC LOZORNO
v zast.: Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce
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Prííoha: Č. I Potvrdenie odberu zberného kontajnera a plastových lievikov
č.2 Povolenie k činnosti
Č. 3- Inštrukcie k zberu použitého potľavinárskeho oleja a tuku
—

—

Príloha Č. 1
POTVRDENIE O PRE VZATÍ ZBERNEJ NÁDOBY A PLASTOVÝCH
LIEVlKOV

OBEC LOZORNO

iČo:

00304905

Potvrdzuje, že dňa 17.07.2019
prevzala do užívania od firmy:
LADISCO s.r.o. so sídlom: Krfž nad Váhom 477, 916 26 POVAŽANY (IČO: 36 806 978)
zberné nádoby:

Zbernánádoba 240L
(plastová nádoba s kolieskami a vrchnákom)

PLASTOVÝ LIEVIK
(so závitom na PET fľaše s uzamykateFným vrchnákorn)

Prevzal(a): p. Lenka Lacbkovičová, referentka

Kontaktná osoba: p. Lenka Lacbkovičová
TeLčíslo: 02/69204318
e-mail: dane@lozorno.sk

1 ks

800 ks

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Botanická Č. 17, 842 13 BRATISLAVA
Č. k. 2017 213-264

Bratislava 31.01.2017

Úradné číslo
Štátna veterinárna a potravinová správa Siovenske3 repubhky v súlade s článkom 47 ods. 1
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.106912009, ktorým sa stanovujú zdravotné
predpisy týkajúce sa živočíšnych vedFajších produktov a odvodených produktov neurčených na
ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) Č. 1 774/2002 (nariadenie o vedFajších
živočíšnych produktoch) (ďalej ten ..nariadenie (ES) č. 1069 2009~) Po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia o schválení dňa 09.12.2016. Č.j.: 2443 2016-002, ktoré vydala
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom pre prevádzkovateFa:
Ladisco s.r.o« Krí.ž nad Váhom 477, 91626 Považany, ICO: 36806978 pridefvje
a)

úradné číslo: STOD-NM3ISK
prevádzkareň: Ladisco s.r.o.
Piešťanská 31/A
915 01 Nové Mesto nad Váhom
činnost‘:

a) skiadovanic vedl‘ajšich živoČíšnych produktov (VŽP) materiálu
kategórie 3 Čl. 10 písm. p)
kuchrnský odpad/separované použité
potravinárske oleje určené na d‘aišie spracovanie podFa čI. 14 písm. k)
nariadenie (ES) Č. 1069 2009,
b) zber a preprava VZP materiálu kategórie 3
kuchynský odpad!
separo rané použité potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie
podfa či. 14 písm. k) nariadenie (ES) Č. 1069/2009
—

—

a oznamuje
b) zapísanie prevádzkarne a činnosti uvedených v písmene a) do príslušného zoznamu
schválených a registrovaných prevádzkarní na živočíšne vedľajšie produkty podľa
nariadenia (ES) Č. 1069 2009.
Pridelené nové úradné číslo STOD-NM31-SK sa musí používat‘ pri každom styku s orgánmi
‚eterinámej správy a na všetkých predpísaných dokladoch súvisiacich s výkonorn schválenej
činnosti pri obchode. u‘ádzaní na trh.
.-

S~atna v~I ‘nanr a p«:ro‘;.nc,a oršva
s~r&Xe~ repu~Jiky
4

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ

Doručuje Sa:

Ladisko s.r.o.. Kríž nad Váhom 477. 91626 Považany

Na vedomie:

RVPS Nové Mesto nad Váhom

Príloha Č. 3 lnštrukcia o spósobe zberu použitého potravinárskeho oleja

1) Použitý potravinársky ( kuchynský ) olej je potrebné zbierať do čistých PET
fliaš(1 1,15121,3151101)
2) Použitý potravinársky olej nie ie potrebné cediť, móže sa do fľaše dostať aj
strúhanka
3) PET fľaše naplnené použitým kuchynským olejom je nutné poriadne uzatvoriť,
aby sa olej nevyhal a vložiť PET fľašu do zbernej nádoby
4) Do zbernei nádoby nie ie dovolené hádzať :
rózne odpadky
plasty, papier, sklo, textil, nebezpečný odpad, plechovky a pod.
sklené fľaše a zaváracie poháre naplnené použitým kuchynským olejom
plastové vedierka naplnené použitým kuchynským olejom alebo tukom
PET fľaše a mé nádoby naplnené motorovým olejom, výpekmi z mása
použitý potravinársky olej nie ie možné zbierať do PET fliaš od octu ( majú
veľmi nevhodný uzáver)
-

-

-

-

-
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