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ZMLUVA O ODBERE 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 – konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie:  SK32 1100 0000 0029 4306 0729- Tatra Banka  

IČO:     50 254 081               

IČ DPH:   SK 2120245875 

Telefón:                 Branislav Pleško +421908 466 206 – technické služby 

                                           Agnesa Gocníková +421 911 112 243 – administratívne 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 Nový Život 
Adresa:   Eliášovce 55, 930 38 Nový Život 
Zastúpený:  JUDr. Tibor Fehér – starosta obce 

IČO:    00 305 626  

DIČ:   2021151836 

Telefón 1:  031/ 569 2552 – obecný úrad 

Telefón 2:  +421 918 574 678 – obecný úrad 

E-mail faktúry:  novyzivot@novyzivot.sk 

E-mail obec:  novyzivot@novyzivot.sk 

  

(ďalej len „Objednávateľ“) 

  
 

    
Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

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) Ku každému odberu použitého jedlého oleja zhotoviteľ vystaví objednávateľovi vážny lístok. Obchodný doklad 

je potrebné uchovať po dobu min. dvoch rokov a zabezpečiť tak princíp vysledovanosti v zmysle platnej 

legislatívy. 

c) Zhotoviteľ odoberie jedlé oleje a tuky , a to z miesta odberu objednávateľa  podľa vopred dohodnutého  

harmonogramu. 

d) Nádoby na zber požitého jedlého oleja a tukov  poskytne objednávateľovi zhotoviteľ a odoberie ich na výmenu 

plných za prázdne.  

e) Použitý jedlý olej je potrebné zlievať do zberných nádob vychladnutý a scedený od zvyškov potravín  (mäsa, 

zeleniny, strúhanky a pod.) . Zároveň je neprípustné zlievať do nádob na zber použitého jedlého oleja 

oplachovú vodu z umývania , fritéz , panvíc a iných kuchynských nádob.  

f) Objednávateľ sa zaväzuje používať zberné nádoby zodpovedne , prípadné škody na nádobách , ich stratu či 

odcudzenie nádob je povinný zhotoviteľovi nahradiť. 
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g) Nádoby na jedlé oleje a tuky musia mať označenie „ Materiál kategórie 3 – neurčené na ľudskú spotrebu“. 

h) 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. 

 

 

 

Článok IV. 

Miesto a frekvencia plnenia predmetu zmluvy 

 

a) Zhotoviteľ a objednávateľ budú plniť svoje zmluvné povinnosti s účinnosťou odo dňa podpisu zmluvy 

 

b) Miestom plnenia je:  Obec Nový Život 

 

                                           1) Eliášovce 93, Eliášovce 94 – 1 ks nádoby na olej 

2)  Eliášovce 173 – 1 ks nádoby na olej 

3)  Tonkovce 38 – 1 ks nádoby na olej 

4)  Tonkovce 420 – polyfunkčná budova – 1 ks nádoby na olej 

5)  Tonkovce 422 – polyfunkčná budova – 1 ks nádoby na olej  

6)   Vojtechovce 549 – 1 ks nádoby na olej 

 

c) Frekvencia zvozu odpadu ukladaných do zberných nádob bude dohodnutá podľa potreby na základe 

telefonického / emailového hlásenia – fidelitytradesro@gmail.com, +421 911 112 243 – Gocníková Agnesa 

 

 

Článok V. 

Cena predmetu plnenia 

 

a) Zhotoviteľ uhradí za zber predmetu zmluvy objednávateľovi  0,25 € bez  DPH / 1 kg  

b) Poplatok sa vyúčtuje raz za kalendárny mesiac, zhotoviteľ uhrádza poplatok objednávateľovi najneskôr do 30 

dní od ukočenia kalendárneho mesiaca v ktorom sa odber zrealizoval a odsúhlasenia objemu predmetu zmluvy 

zmluvnými stranami.  

c) Cena predmetu plnenia sa bude meniť podľa zmeny cien u konečného spracovateľa jedlých olejov a tukov, 

podľa rastu nákladov a vzhľadom na rast inflácie. Zmena bude včas oznámená doručením platného cenníka. 

d) Podkladom k vystaveniu faktúr zo strany objednávateľa budú Vážne lístky z jednotlivých odberov jedlých 

olejov a tukov.  

 

 

                                                                                         Článok VI. 

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 strany 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: 29.09.2022 

 

Zhotoviteľ:                                                                        Objednávateľ:  

 

 

 

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

Fidelity Trade s.r.o.     Obec Nový Život         
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