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POSKYTOVATEĽ :

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
PRI ZBERE ODPADOV

INTA, s.r.o.

Sídlo : Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
IČO :34 129 863
zapísaná v O b c h o d n o m registri Okresného súdu Trenčín
oddiel : Sro
vložka č. : 863/R

uzatvorená v súlade s § 269 odsek 2 a
súvisiacimi ustanoveniami zákona číslo
513/1991 Zb. O b c h o d n é h o zákonníka v znení
neskorších predpisov

I N F O L I N K A : 0911 460 307
Číslo zmluvy

I N F O M A I L : ZBER@inta.sk

PREVÁDZKOVATEĽ ZBERNÉHO DVORA (PZD) :
Názov

Sídlo

Technické služby mesta Trenčianske Teplice,150
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PREDMET ZMLUVY
INTA, s. r. o.(ďalej len „INTA") je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského právneho poriadku, ktorej predmetom
podnikania je i zber a následné zhodnocovanie odpadov a regenerácia jedlých olejov . Na uvedené činností je INTA oprávnená na
základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Topoľčany, zo dňa 28.2,2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
28.2.2008, číslo rozhodnutia ŽP - Š S O H 2008/00535 - Ž, s číslom zaradenia 02/2008. Na základe uvedeného rozhodnutia bol INTA,
v súlade s § 7 ods. 1 pism. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov a regeneráciu jedlých olejov
Súhlas podľa odseku 1 tohto článku zmluvy bol udelený na prevádzkovanie zariadenia na zber a zhodnocovanie nasledovných
druhov odpadov uvedených v prílohe č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov, pod týmito kódovými číslami:
a.
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
b.
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
c.
20 01 25 jedlé oleje a tuky
a činnosti nakladania s odpadmi podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov:
d.
R9 prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
e.
R13 skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R l l
PZD a INTA sa v záujme realizácie svojich záujmov a plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku nakladania
s odpadmi dohodli na vzájomnom poskytovaní služieb a spolupráci pri zbere použitých rastlinných olejov v rozsahu a za podmienok
dohodnutých touto zmluvou.
Pre vzťah založený touto zmluvou sú rozhodujúce zmluvné podmienky na opačnej strane tohto tlačiva, a obe strany prehlasujú, že
ich považujú za záväzné a tvoriace neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
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Z M L U V N É PODMIENKY OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI INTA, s.r.o.
PRE U Z A T V Á R A N I E Z M L Ú V O SPOLUPRÁCI PRI ZBERE O D P A D O V
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I. Všeobecné ustanovenia.
Zmluvné podmienky (ďalej len „ZP") sú záväzné pre všetkých
partnerov, pre ktorých obchodná spoločnosť INTA, s.r.o. (ďalej len
„INTA") realizuje úkony spojené so zberom a prepravou odpadov použitých jedlých olejov (ďalej len „použité
oleje").
ZP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o spolupráci pri zbere
odpadov
Písomná dohoda medzi INTA a prevádzkovateľom zberového dvora
(ďalej len „ PZD"), odlišná od ZP, má prednosť pred ZP.
Uzatvorenou zmluvou o spolupráci pri zbere odpadov (ďalej len
zmluva"
alebo „táto zmluva") sa INTA zaväzuje, že v spolupráci
s PZD a v jeho prospech bude, za podmienok dojednaných touto
zmluvou, zabezpečovať odber a prepravu odpadov - použitých
olejov.
II. Práva a povinnosti INTA a PZD
INTA sa zavazuje všetky Svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy
vykonávať
s odbornou
starostlivosťou,
v súlade
správnymi
predpismi na useku nakladania s odpadmi.
INTA vytvorí funkčný mechanizmus na odber a odvoz použitých
olejov zo zberného dvora prevádzkovateľa, prípadne z iného,
písomne vopred dohodnutého miesta.
INTA bude vykonávať pravidelný zber a odvoz použitých olejov
zozbieraných
a umiestnených
do
zberných
kontajnerov
v mesačných intervaloch, inak podľa skutočnej potreby.
INTA sa zavazuje, že v prípade, ak bude na jej infolinku, alebo
infomail oznámená potreba vybratia zozbieraných použitých olejov
v zbernom kontajneri, zaväzuje sa vykonať zber a odvoz do troch
pracovných dní od oznámenia potreby, bez ohľadu na dohodnutý
termín mesačného zberu a odvozu.
Konkrétny termín mesačného zberu a odvozu si zmluvné strany
dohodnú po zohľadnení potrieb PZD a s prihliadnutím na logistické
rozvrhy INTA.
INTA, v súlade s dohodou medzi ňou a PZD podľa zmluvy, dodá PZD
zberný kontajner, za podmienok a v súlade s článkom III. týchto ZP.
INTA sa zavazuje poskytnúť PZD súvisiace materiály a iné
informačné zdroje potrebné pre naplnenie nasledujúcich odsekov
tohto č!á,".!;!j Z? a zmluvy.
PZD sa zaväzuje aktívne podporovať, propagovať a popularizovať
separáciu odpadov, vrátane separácie zakladajúcej zhromažďovanie
a osobitný zber použitých olejov občanmi, a tým podporovať zber
použitého oleja realizovaný INTA.
PZD bude napomáhať INTA v dosiahnutí čo najvyššieho podielu
separácie a zozbierania použitého oleja z komunálneho prostredia
PZD sa zaväzuje poskytovať INTA pravdivé a potrebné údaje, ktoré
sa vzťahujú na predmet jej činnosti podľa zmluvy a ZP.
PZD patrí za jej činnosť podľa tejto zmluvy provízia, ktorá sa určí ako
súčin množstva použitých olejov odobratých INTA a jednotkovej
ceny, INTA zaplatí PZD do 60 dni províziu na základe faktúry
vyhotovenej PZD po realizácii odberu použitých olejov.
Zmluvné strany sú povinné si vzájomne poskytnúť, resp. obstaral
všetky informácie nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo
zmluvy a ZP. Inak zodpovedajú za škody spôsobené poskytnutím
nepravdivých a neúplných informácií.
Obe zmluvné strany sú povinné konať poctivo a v dobrej viere.
III. Z b e r n ý kontajner
Zberný kontajner je osobitná zberná nádoba distribuovaná INTA, ku
ktorej patria INTA všetky potrebné práva. Ako zberná nádoba je
určená na zber použitého oleja zbieraného v uzatvorených PET
fľašiach do objemu 2 litre.
Na lícovej strane tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, či bude
zberný kontajner prevedený do vlastníctva PZD, či bude PZD
zapožičaný alebo jeho poskytnutie bude tvoriť obsah osobitnej
zmluvy s PZD.
V prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú na kúpe zberného
kontajnera, jeho cena, lehota dodania a splatnosť kúpnej ceny je
dojednaná na lícovej strane tejto zmluvy a táto zmluva sa súčasne
považuje, vo vzťahu k zbernému kontajneru, za kúpnu zmluvu.
V prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú na vypožičaní zberného
kontajnera, použijú sa na vzťah medzi PZD a INTA primerane
ustanovenia zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v
znení neskorších predpisov o výpožičke.
IV. Zánik zmluvy
Platnosť zmluvy končí:
a) uplynutím doby, na ktorú je dohodnutá
b) písomnou dohodou zmluvných strán
c) výpoveďou bez udania dôvodov ktorejkoľvek zo zmluvných strán,
,a to písomnou formou a zaslanou druhej strane doporučeným

listom, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac a začina plynúť
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
d) porušením podstatných náležitosti zmluvy ( nedodržanie
dohodnutých platobných podmienok a pod.).
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V. Ostatné práva a povinnosti
Každá zmluvná strana je v prípade objektívnej nemožnosti
osobného jednania oprávnená preukázateľne určiť osobu, resp.
osoby oprávnené v jej mene konať voči druhej strane, stým, že
súčasne urči aj rozsah tohto oprávnenia. Pre úpravy zmluvných
vzťahov je nevyhnutné písomné plnomocenstvo.
Komunikácia potrebná na zabezpečenie jednotlivých konkrétnych
plnení, na ktoré sú zmluvné strany povinné na základe týchto ZP a
zmluvy, sa môže realizovať aktívnymi, v čase a mieste použiteľnými
prostriedkami komunikácie (mail, fax, telefón, ostatné prostriedky
mternetovej komunikácie)
V prípade doručovania takýmito
prostriedkami sa strana, ktorej je správa adresovaná zavazuje
bezodkladne potvrdiť jej prijatie, to neplatí pri telefonickej
a obdobnej „on line" komunikácii. Ustanovenia tohto odseku sa
neuplatnia v prípadoch predpokladaných v nasledujúcom odseku
tohto článku ZP.

3.

Všetky významné a záväzné prejavy vôle, najmä zmeny zmluvy, je
potrebné uskutočniť písomnou formou a preukázateľne doručiť
druhej zmluvnej strane. V prípade, že zmluvná strana, ktorej je
takáto písomnosť adresovaná jej prijatie odmietne alebo iným
spôsobom jej prijatiu zabráni (napr. neoznámením zmeny jej adresy
alebo iných relevantných údajov), považuje sa na účely tejto zmluvy
za preukázateľné doručenie aj tretí deň, ktorý uplynie od dátumu
uloženia takejto písomnosti na pošte podľa poslednej známej
adresy takejto zmluvnej strany, Pokiaľ je v tejto zmluve začiatok
dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti, na
účely tejto zmluvy sa za deň doručenia považuje aj tretí deň od
uloženia doporučenej zásielky s oznámením alebo výzvou na
príslušnej pošte podľa poslednej známej adresy zmluvnej strany.

4.

Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych
nástupcov zmluvných strán, ak sama táto zmluva neustanovuje
inak. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou
dotknutej zmluvnej strany.
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Ak počas realizácie tejto zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv
uzatvorených na jej zaklade, dôjde k takým zmenám v právnom
poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo
k podstatnej zmene práv a povinnosti z nich vyplývajúcich, došlo by
k poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený
účel tejto zmluvy, zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť bez
zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej
normy dodatok k zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia
zmluvy do súladu s novou právnou úpravou.
Zmluvné strany sa dohodli spolupracovať pri plnení záväzkov podľa
týchto ZP a uzatvorenej zmluvy.
Zmluvné strany sa zavazujú, že si budú počas realizácie tejto zmluvy
ako aj počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe
poskytovať všetku potrebnú vzájomnú súčinnosť na dosiahnutie
splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy
Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú
druhou stranou na jej poskytnutie vyzvané

6.
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8.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie zmluvy
a týchto ZP, ako aj počas realizácie prípadných zmlúv uzatvorených
na základe tejto zmluvy, oboznamovať o všetkých skutočnostiach
objektívne spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinnosti
vyplývajúcich z uvedených právnych vzťahov.

9.

Každé ustanovenie zmluvy a ZP sa, pokiaľ je to možné, interpretuje
tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ
by však niektoré ustanovenie zmluvy a ZP bolo podľa platných
právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné
iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné
ustanovenia zmluvy a ZP budu i naďalej záväzné a v plnom rozsahu
platné a účinné.

10.

Vzťahy neupravené touto zmluvou a ZP sa riadia zákonom č.
513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov.

