
ZMLUVA O BEZPLATNOM ZBERE ODPADOV 
použitých kuchynských olejov na území mesta Dubnica nad Váhom 

č. Zmluvy: UC02022/0M1014 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

v zmysle § 81ods. 13 zákona č . 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zmluva") medzi zmluvnými stranami: 

Odberateľ odpadu: 
So sídlom: 
IČO: 

ESPIK Group s.r.o. 
Orlov 133, 065 43 Orlov 
46 754 768 

IČDPH: 

V zastúpení: 

SK2023566666 (platba sa vykonáva podľa formátu IBAN na vystavenej faktúre) 

Matej Sandra, konateľ 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Prešov, oddiel Sro, vložka č.26349/P 

Kontakt: Zákaznícka linka: +421 950 401 401, info@esplk.sk 
Obchodné oddelenie: Tomáš Brenkus 0950 401 402, brenkus@esoik.sk 
(ďalej len "Odberateľ' alebo „spoločnost"') 

a 

Užívateľ: 
Mesto/Obec: 
So sídlom: 
IČO: 
IČ DPH/DIČ: 
V zastúpení: 
Zástupca splnomocnený 
Vo veciach zmluvných 
a technických: 
Kontakt: 
E-mail: 
(ďalej len "Mesto") 

Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9 01841 Dubnica nad Váhom 
00317209 
SK2021339276 
Mgr. Et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 

Mgr. Janka Beniaková, na základe poverenia primátora 
0918117 049 
janka.beniakova@dubnica.eu 

1. 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je bezplatná služba: zber, preprava a zhodnotenie odpadu č. 20 01 25 - použité jedlé oleje 
a tuky na území Mesta, pre zmluvných zákazníkov firmy ESPIK Group s.r.o„ ktorí poskytujú občanom mesta 
možnosť bezplatného zberu odpadu kat. č. 20 01 25 na ich mieste podnikania. 

2. Určenými zložkami komunálnych odpadov, s ktorými je oprávnená osoba na základe tejto zmluvy a za predpokladu 
dodržania ďalších zákonných požiadaviek nakladať sú : 

Por. Císlo druhu 
Č. odpadu 

1. 20 01 25 

Názov druhu odpadu podľa 
Kataló u odpadov 

Použité jedlé oleje a tuky 

II. 

Kategória 
odpadu 

o 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Firma ESPIK Group s.r.o. sa zaväzuje: 

Použitá skratka 
v Zmluve 

uco 

a. Zabezpečiť zber v pravidelných intervaloch a to minimálne 1 x za mesiac na dohodnutých miestach, ktorých 
zoznam je prílohou tejto zmluvy. V prípade rozšírenia počtu zberových miest budú informácie o nových 
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miestach vopred oznámené Mestu. 

b. Zabezpečiť zber použitých jedlých olejov a tukov v riadne uzatvorených PET obaloch (plastové fľaše), 
v označených kontajneroch, ktoré spÍňajú podmienky zberu podľa platnej legislatívy SR. 

c. Zabezpečiť spracovanie evidencie vyzbieraného kuchynského oleja a Mestu pravidelne oznamovať objem 
vyzbieraného odpadu, a to za každý ukončený kalendárny štvrťrok, najneskôr do 25. dňa nasledujúceho 
mesiaca. 

d. Disponovať všetkými potrebnými platnými povoleniami z príslušných orgánov štátnej správy z hľadiska zberu, 
prepravy a spracovania jedlých olejov a tukov kat. č. 20 01 25. 

e. V prípade požiadania poskytnúť zástupcom Mesta k nahliadnutiu všetky platné povolenia na zber, prepravu 
a spracovanie jedlých olejov a tukov. 

f. Zabezpečiť Mestu v elektronickej podobe potrebné materiály a iné informačné zdroje potrebné pre naplnenie 
záväzku o podpore, propagácii a popularizovaní tohto zberu. 

2. Mesto sa zaväzuje: 

a. Aktívne podporovať, propagovať a popularizovať triedený zber použitého kuchynského oleja kat. č. 20 01 
25 v rámci možností mesta (webové sídlo mesta, mestské noviny, mestský rozhlas ... ) 

III. 
Odmeny a podmienky 

1. Zmluvné strany si nebudú nárokovať na žiadne ďalšie finančné vyrovnanie vyplývajúce z plnenia tejto Zmluvy. 

IV. 
Spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov 

1. Spoločnosť sa zaväzuje vykonávať zber a výkup odpadov a následne zabezpečovať prepravu a zhodnocovanie 
vyzbieraných odpadov v súlade s týmito pravidlami: 

a) pri svojej činnosti postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení, 
b) dbať na to, aby ďalšie činnosti nakladania s odpadmi boli vykonávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi pre odpadové hospodárstvo, platnými v Slovenskej republike, ako aj všeobecne záväznými nariadeniami 
mesta, ktoré sa týkajú nakladania s komunálnymi odpadmi, 

c) zabezpečiť prednostne materiálové zhodnotenie odpadu, 
d) zabezpečiť, aby odpad určený na zneškodnenie (po tom, čo ho nebolo možné materiálovo zhodnotiť) bol prednostne 

energeticky zhodnotený, ak je to možné alebo účelné. 

2. Spoločnosť je povinná: 
a) pri svojej činnosti postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a ku škodám na životnom prostredí 

a majetku, 
b) nekonať tak, aby v dôsledku konania došlo k umiestneniu už vyzbieraných odpadov do zberných nádob na 

komunálne odpady, umiestnených na území mesta v rámci ním zavedeného systému zberu komunálnych odpadov, 
c) umožniť mestu kontrolovať plnenie zmluvy, a to osobnou kontrolou, predložením písomných dokladov súvisiacich 

s činnosťou vyplývajúcou z tejto zmluvy. 

3. V prípade, ak bude kontrolou zistený nesúlad činnosti spoločnosti s príslušnými právnymi predpismi je spoločnosť 
povinná dať svoju činnosť do súladu so všeobecne záväznými predpismi v lehote, na ktorej sa s Mestom pri 
vykonaní kontroly dohodne. 

v. 
Trvanie zmluvy 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.. 
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
3. Zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je 

mesačná a začína plynúť od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane a konči posledným dňom príslušného mesiaca. 

4. O ukončení tejto zmluvy k určitému dátumu sa môžu zmluvné strany dohodnúť aj písomnou dohodou. 
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PRÍLOHA ZMLUVY O BEZPLATNOM ZBERE ODPADOV 
použitých kuchynských olejov na území mesta Dubnica nad Váhom 

Zoznam zberných miest na území Mesta, na ktorých sa vykonáva triedený 
zber použitých jedlých olejov a tukov od občanov 

1. Kaufland, Továrenská ulica 4202/75, 018 41 Dubnica n/Váhom 

2. ČS Shell 8221, Priemyselná 4605/5, 01841 Dubnica nad Váhom 




