
Účastník 1/: EkoOil- Slovakia s. r. o.
Sídlo: Štátna cesta 1/65, 039 01
IČO: 46242694
Zapísaná v OR OS Košice

Turčianske Teplice
IČDPH: SK2023301918
oddiel Sro, vložka číslo: 28061/V
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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTOVANÍ
SLUŽIEB V OBLASTI ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA,
podľa §262 a §269 ods. 2 Obch. zákonníka.

(O)9~9/(0)34 57/5 (Q)9)4J(Q)/~9)9) 9)9)~
účastník 2/: Názov prevádzky: SOŠdrevárska a stavebná

Ulica: Krásno nad Kysucou 1642
Mesto: 02302

IČO:00891835 DIČ:2020551753
(pečiatka)

uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci:

ČlánokI.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dojednanie podmienok spolupráce podnikateľov pri výkone ich
podnikateľskej činnosti, ktorej cieľom bude zabezpečenie výkonu činností podľa
živnostenského listu spoločnosti EkoOil - Slovakia, s.r.o. ( podnikanie v oblasti nakladania s
iným ako nebezpečným odpadom la to z Katalógu odpadov: ••.

200125 - použitého jedlého oleja a tukov
02 03 04 - látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie pod číslom
20 01 08 - biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

2. Obe zmluvné strany sa touto zmluvou zaväzujú na plnenie povinností podľa tejto zmluvy a
práva z nej vyplývajúce prijímajú.

3. Účastník 1/ sa zaväzuje vykonávať pre účastníka 2/ zber a zvoz kuchynského odpadu v
pravidelných intervaloch a v označených zberných nádobách z prevádzok účastníka 2j.

Článok II.
Spôsob plnenia.

1. Účastník 1/ je povinný zabezpečovať zberné nádoby, do ktorých bude účastník 2/ zberať len
odpady bez prímesí vody, odmasťovacích prostriedkov a mechanických nečistôt
nepresahujúcich 0,5% hmotnosti každého zhromaždeného množstva v každom zbernom
kontajneri osobitne.

2. V prípade viacnásobného porušenie kvality odpadu bude tento odpad vrátený účastníkovi 2/,
alebo poprípade zlikvidovaný účastníkom 1/ do 14 dní na základe vzájomne odsúhlasenej
objednávky na likvidáciu predmetného odpadu medzi účastníkom 1/ a účastníkom 2j.

3. Účastník 1/ sa zaväzuje odoberať odpad 20 01 25 a 02 03 04 bezodplatne a za 20 01 08
poplatok vo výške 50,00 EURvrátane DPHza 6. mesiacov (polročne) v prospech účastníka 1.

4. Zberné nádoby je možné používať len na zber odpadov uvedených v článku Č. l. bod Č. 3.

Akúčastník 2/ do označených zberných nádob účastníka 1/ určených na odpad 020304 -látky
nevhodné na spotrebu alebo spracovanie, alebo 20 01 25 - jedlé oleje a tuky, dá iný odpad
( pomyje, organické zvyšky, a pod. ) poprípade vyleje do zberných nádob vodu, vodné roztoky

JEPOVINNÝSITAKÝTOODPADZLIKVIDOVAŤNAVLASTNÉNÁKLADY.


