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Zmluva o zbere, preprave a skladovaní 
vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3. 

uzatvorená zmysle §536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva") 

Zmluvné strany: 

1. Nakladáte!' s odpadom: MIM systém, s.r.o. 
Vad'ovce 336, 916 13 Kostolné 
IČO : 36 332 089 
IČDPH:SK2021769794 
zastúpený: Miroslav Medveď, riaditeľ spoločnosti 
úradné číslo: STOD-NM40-SK 

2. Pôvodca odpadu: Mesto Senec - Mestský úrad Senec 
Mierové námestie 890301 Senec 
IČO: 305065 
IČDPH: 2020662237 
Prevádzka: Stredisko sociálnych služieb 

(pôvodca odpadu a nakladáte!' s odpadom spolu ďalej aj ako „zmluvné strany") 

uzatvárajú túto zmluvu o odbere a likvidácii biologického odpadu z kuchynských zariadení -
kuchynského odpadu - Kategórie č.3 podľa Nariadenia (ES) č.1069/2009 Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších 
živočíšnych produktov/VŽP/ neurčených pre ľudskú potrebu 

ČI. 1 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je zber, odvoz, skladovanie vedľajších živočíšnych produktov /VŽP/ materiálu 
kategórie 3 - písm. p) a separované použité potravinárske oleje 

20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (O) 
20 01 25 Jedlé oleje a tuky (O) 
02 03 04 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie (O) 

ČI.2 
Povinnosti zmluvných strán 

Pôvodca odpadu : 

- odovzdať Odberateľovi iba odpady Kategórie č.3 podľa Nariadenia (ES) č. 1069/2009 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa 
vedľajších živočíšnych produktov neurčených pre ľudskú potrebu 

- zhromažďuje odpad v uzavretých nerozbitných nádobách. 
- zabezpečí aby odpad neobsahoval nežiaduce prímesi / vodu, minerálne oleje, hrubé nečistoty 

a iné nevhodné látky a tekutiny. 
- zodpovedá za zapožičané plastové sudy na zber odpadu 
- zabezpečí, aby nedošlo poškodeniu a odcudzeniu zapožičaných plastových sudov. V prípade 

poškodenia, alebo straty nahradí škodu v plnom rozsahu. 



Nakladáte!' s odpadom : 

je držiteľom rozhodnutia a povolenia na zber, prepravu a skladovanie VŽP uvedených v článku 1 
tejto zmluvy. 
sa zaväzuje odoberať od držiteľa odpad uvedený v článku 1. tejto zmluvy. 
zabezpečí odvoz odpadu podľa možností a okolností, najneskôr však do 7 dní od nahlásenia 
potreby odvozu odpadu. 
zapožičia uzatvárateľné plastové sudy na zber odpadu, vyčistené a dezinfikované. 
je oprávnený určovať či odpad zodpovedá kategórii odpadu v zmysle článku 1. tejto zmluvy. 
môže odmietnuť odvoz odpadu, pokiaľ odpad bude nežiaduce prímesi. 
každý odber odpadu, zapíše a potvrdí v obchodnom doklade - zbernom liste pre vedľajšie 
živočíšne produkty.. 

ČI.3 
Cena a platobné podmienky 

Cena za zber, dopravu a skladovanie odpadu v zmysle zákona o odpadoch je stanovená v čiastke: 
0,30 € / kg s DPH vrátane dopravy 

Zmluvné strany sa dohodli, že prípade ak pôvodca odpadu bude nakupovať obchodný tovar -
jedlé rastlinné oleje od nakladateľa s odpadom, nakladáte!' s odpadom nebude účtovať 
pôvodcovi odpadu žiadne poplatky za zber, dopravu a skladovania odpadu. 
Náklady na zber, odvoz, skladovanie bude znášať na vlastné náklady nakladáte!' s odpadom. 

ČI.4 
Miesto likvidácie vedľajších živočíšnych produktov 

Odpad bude dočasné uskladnený v sklade vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 
nakladateľa s odpadom vo Vaďovciach, odkiaľ sa bude následne expedovať zmluvným 
spracovateľom odpadu na ďalšie spracovanie a likvidáciu. 

ČI.5 
Záverečné ustanovenia 

Prípadné zmeny obsahu zmluvy sa môžu uskutočniť iba na základe obojstrannej dohody 
zmluvných strán písomnou formou. 
Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu aj bez udania dôvodu 
s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť dňom doručenia výpovede 
tejto zmluvy. 
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do: 31.12.2015 
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
platnosť a účinnosť nadobúda podpisom oboch zmluvných strán. 

Vo Vaďovciach dňa: 02.01.2015 

podpísané podpísané 


