
ZMLUVA č. ZO21041901 O ZBERE POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV 
(kat. č. 20 01 25)

Článok I.
Zmluvné strany

Zhotoviteľ: Fidelity Trade,s.r.o.
Adresa: Kornela Mahra 3,  918 01 Trnava      
Zastúpený: Branislav Pleško
Bankové spojenie: IBAN SK93 1111 0000 0011 8416 9007
IČO: 50 254 081
IČ DPH: SK 2120245875
Kontaktná osoba: Branislav Pleško 0908 466 206 – technické služby

Bc. Linda Holubová 0905 117 054 – admistratívne služby
E-mail: fidelitytradesro@gmail.com          
Zapísaná v oobchodnom  registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 37463/T     

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ: Obec  Píla
Adresa: Píla 68, 900 89 Píla
Zastúpená: Mgr. RNDr. Ing. Radovan Mičunek, PhD.  – starosta obce
IČO: 00305031
DIČ:  2020643702
telefón                                        +421 903 850 647
E-mail1:  starosta@obecpila.sk
E-mail2:  

(ďalej len „Objednávateľ“)

 
Článok II.

Predmet zmluvy

a) Predmetom zmluvy je odber  použitých jedlých olejov a tukov pod kat. číslom 20 01 25 v súlade s touto 
zmluvou , platnou legislatívou a oprávneniami  zhotoviteľa.

Článok III.
Povinnosti zmluvných strán

a) Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  odoberať  od  objednávateľa  použité  jedlé  oleje  a  tuky  a zabezpečiť  jeho 
zhodnotenie/zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy.

b) Zhotoviteľ zaznamená do elektonickej evidencie odpadov množstvo odobratého odpadu v kilogramoch a tento 
doklad pošle vždy do 15 dňa nasledujúceho mesiaca v elektronickej podobe e-mailom objednávateľovi.

c) Zhotoviteľ odoberie jedlé oleje a tuky , a to z miesta odberu objednávateľa/  obce  na základe telefonického 
alebo emailového kontaktu .

d) Nádoby na zber požitého jedlého oleja a tukov  poskytne objednávateľovi zhotoviteľov v počte kusov:  5 ks 
s objemom 120 litrov.

e) Objednávateľ  sa zaväzuje  používať  zberné  nádoby zodpovedne,  prípadné škody na nádobách,  ich stratu či 
odcudzenie nádob je povinný zhotoviteľovi nahradiť.

f) Nádoby na jedlé oleje a tuky musia mať označenie „ Materiál kategórie 3 – neurčené na ľudskú spotrebu“.
g) Objednávateľ sa zaväzuje neskladovať a neprimiešavať, do predmetu zmluvy jedlé oleje a tuky, zvyšky jedál 

a iný odpad ako je dohodnuté v tejto zmluve a ak nedodrží triedenie odpadu a spôsobí tým škodu zhotoviteľovi, 
budú mu fakturované náklady za odstránenie vzniknutých škôd.
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h) Zhotoviteľ a objednávateľ budú plniť svoje zmluvné povinnosti s účinnosťou odo dňa podpisu zmluvy
i) Miestom plnenia je :  

1)  Za Osvetovou besedou, Píla 67
2)  Na križovatke pri transformátore
3)  Pred bývalým “Majerom“, Píla 104
4)  Pred Lesnou správou Píla
5)  V ulici „Zväzácka“ oproti č. Píla 57

Článok IV.
Ostatné a záverečné ustanovenia

a) Zhotoviteľ vyhlasuje,  že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činnosti  popísanej  v tejto zmluve. Súhlas 
vydaný OÚŽP v Trnave číslo: 02/2018/TT/1,2,4 registráciu na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR č. 
TRAN114TT-SK.

b) Akékoľvek zmeny alebo iné doplnenia zmluvy budú riešené formou dodatku.
c) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou a účinnosťou dňom podpisu zmluvnými stranami
d) Zmluvu možno ukončiť:  1) Dohodou oboch strán.   

 2) Výpoveďou zo starny účastníkov v dvoj mesačnej výpovednej lehote, ktorá 
začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení.

e) Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po 1 exempláre.  
f) Zmluvné strany  prehlasujú,  že  sa  dôkladne  oboznámili  so  zmluvou a uzatvárajú  ju  bez  nátlaku  a na  znak 

súhlasu s jej obsahom ju oprávnení zástupcovia vlastnoručne podpísali.

V Trnave, dňa: 19.04.2021

Zhotoviteľ:                                                                       Objednávateľ: 

.............................................................. ........................................................
Fidelity Trade s.r.o.  Obec Píla
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