
Zmluvná strana Odberateľ odpadu Producent odpadu

Názov organizácie Ing. Ervin Ďurka SOŠ Obchodu a služieb

Sídlo 95852 Žabokreky nad Nitrou 111 TVansovej 2,955 01 Topol'čany

Zastúpenie
Ing. Katarína Ďurková Mgr.Vaňo

organizácie

IČO 35337541 OO 84 34 80

DIČ/IČ DPH SK1020102710

Číslo účtu SK 0502000000002028037154

Zmluva o odbere a odvoze kuchynského odpadu a bývalých potravín
/2014 uzatvorená dnešného dňa, mesiaca a roku medzi:

1. Táto zmluva vymedzuje vzťah lng.Ervín Ďurka (dalej
len "odberateľ odpadu") a spoločnosti SOŠ Obchodu a služieb (ďalej len "producent odpadu"),
pre ktorú bude odberatel' odoberať a odvážať kuchynský odpad, ktoré producent vyprodukuje na svojej prevádzke.
Odberateľ odpadu je oprávnený ŠVPS nakladať s kuchynským a reštauračným odpadom a bývalými potravinami.
Pridelené registračné číslo: COLTR 52 PE-SK .

2. Odberatel' sa zaväzuje odvážať kuchynský odpad a bývalé potraviny z prevádzkarní dodávatel'a. Tento odpad
dodávateľa je zaradený v katalógu odpadov pod číslom: 20 01 08 kuchynský odpad.

3. Producent a odberatel' sa v záujme realizácie svojich záujmov a plnenia povinností vyplývajúcich z právnych
predpisov na úseku nakladania s odpadmi dohodli na vzájomnom poskytovaní služieb v rozsahu a za podmienok
dohodnutých touto zmluvou. Odber odpadu sa uskutočňuje minimálne 1x7 dní a odberateľ sa zaväzuje odviezť
všetok vzniknutý odpad materiál kategórie 3 kuchynský a reštauračný odpad. Odberateľ prevezme odpad
minimálne 1x za 7 dní, po telefonickom dohovore s producentom. Kuchynský odpad bude odberateľ odpadu
odvážať svojim dopravným prostriedkom, za schválených podmienok ŠVPS. Kuchynský odpad je podľa nariadenia
1069/2009 a 142/2011 zakázané používať na skrmovanie pre iné ako kožušinová zvieratá.

4. Producent sa zaväzuje platiť odberatel'ovi 5,- EUR + DPH za každú odvezenú nádobu na základe faktúry
vystavenej odberateľom. Veľkosť gastronádoby je 120 litrov. Nádoba je majetkom odberateľa odpadu
a producentovi odpadu je iba zapožičaná, pri ukončeni zmluvy musia byť nádoby vrátené odberateľovi odpadu
v nepoškodenom stave. Podkladom k vystaveniu faktúry bude odberateľom potvrdený obchodný doklad o odbere
odpadu. Splatnosť faktúry bude 15 dní.

Počet zapožičaných nádob: l/jedna

5. Odberateľ je povinný v dohodnutom množstve zabezpečiť odvoz naplnených zberných nádob v dohodnutom
termíne. V cene služby je zahrnutý odber a odvoz predmetného odpadu.

6. Ak producent do nádob určených na odpad - kuchynský odpad, dá iný odpad, je povinný si takýto odpad
zlikvidovať na vlastné náklady.

7. Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadne oboznámili a súhlasia s jej obsahom. Zmluva nadobúda platnosť dňom
podpisu zmluvnými stranami. Výpovedná lehota zmluvy je jeden mesiac. Zmluvu je možné vypovedať písomne.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomným dodatkom k tejto zmluve. Zmluva je vyhotovená v
dvoch rovnopisoch a každá strana obdrží jeden z nich. Obidve strany po riadnom prečítaní tejto zmluvy prehlasujú,
že zmluve rozumejú a že je spísaná z ich slobodnej vôle a na základe toho k nej pripájajú dnešného dňa, mesiaca a
roku svoje podpisy.


