Zmluva o odbere použitého jedlého oleja
Článok I.
Zmluvné strany
Odberateľ:

Fidelity Trade, s.r.o.
Trstínska cesta 9
917 01 Trnava
IČO: 50 254 081
IČ DPH:SK2120245875
e-mail: fidelitytradesro@gmail.com
tel.:0905 117 054, 0908 466 206
kontaktná osoba: Bc.Linda Holubová, Branislav Pleško

Dodávateľ:

Obec Pavlice
Pavlice 146
919 42
IČO : 00682144
DIČ : 2021181217
e-mail: starosta@pavlice.sk
tel.: 0903432717
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK1156000000001004795001
Štatutárny orgán: Mgr. Ľubomír Baláž, starosta obce

Článok II.
Predmet zmluvy


Odberateľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve, bude od dodávateľa odoberať použitý
prepálený rastlinný olej.

Článok III.
Spôsob plnenia





Odberateľ zabezpečuje odvoz odpadu s katalógovým číslom 20 01 25 – jedlé oleje a tuky a odpad s katalógovým číslom
02 03 04 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie, na vlastné náklady a v dohodnutom termíne.
Odberateľ zapožičia dodávateľovi adekvátne zberné nádoby v požadovanom množstve, ak je to potrebné. Nádoby sú
majetkom odberateľa, dodávateľ za ne zodpovedá a je povinný v týchto nádobách skladovať len použitý olej a udržiavať
ich v čistom stave. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje neskladovať a neprimiešavať do použitého oleja zvyšky jedál a iný
odpad ako je dohodnuté v tejto zmluve. Dodávateľ je zodpovedný za zbernú nádobu v prípade poškodenia, straty alebo
odcudzenia.
Odberateľ zaplatí dodávateľovi 0,30 EUR s DPH za KG použitého rastlinného oleja.

Článok IV.
Ostatné a záverečné ustanovenia








Odberateľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činnosti popísanej v tejto zmluve. Súhlas vydaný OÚŽP
v Trnave číslo: 08/2016/TT/1,2 , registráciu na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR č. TRAN114TT-SK.
Súčasťou zmluvy je potvrdenie o odobratí odpadového kuchynského oleja, kde je uvedený dátum, množstvo odobraného
odpadu a jeho cena.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu do 31. 12. 2016. Jej platnosť sa vždy predlžuje na obdobie ďalšieho kalendárneho roka,
ak pred ukončením doby jej platnosti jedna zo zmluvných strán nepodá návrh na uzatvorenie novej zmluvy.
Zmluva je platná dňom podpisu a účinná deň po dni zverejnenia na webovom sídle dodávateľa.
Zmluva je vypovedateľná jedine písomne alebo prostredníctvom e-mailu.
Zmluvné strany prehlasujú, že sa dôkladne oboznámili so zmluvou a uzatvárajú ju bez nátlaku.
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po 1 exempláre.

V Pavliciach dňa 06.07.2016
Dodávateľ

Odberateľ

.........................................

.........................................

Mgr. Ľubomír Baláž
Obec Pavlice
starosta

Bc. Linda Holubová
Fidelity Trade, s.r.o.
konateľka

