
ZMLUVA O POSKYTOVANí S UŽBY ODBERATEĽ: INTA, s.r.o.

PRi ZBERE ODPADOV
INTA Biotechnologies, BIO-Oll Group

Sídlo: Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín

ČfSLO ZMLUVY : I 2015/0130/3888 I IČO: 34 129 863

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

uzatvorená v súlade s § 269 odsek 2 a súvisiacimi oddiel: Sro, vložka č_ : 863/R

ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb, OUŽP Registračné číslo: ZO!TN - 002/2011

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ŠVPS SR Registračné číslo: TRAN21TN-SK ; SK01-00PTN

uzatvoril 1 Bezáková 0910 460339 INFOLINKA : 0911 912 015 INFOMAIL : info@inta.sk
Spoločnosť certifikovoná poaťo : REDcert Germany DE-B-BLE-BM-ll-105-82599501 ako aj EU RfDcert 505-82599503

OOOÁVATE( :

Názov I Centrum účelových zariadení stredisko SUZA Sídlo dodávateľa Centrum účelových zariadení
prevádzky

Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava obec 921 01 Piešťany

ICO 14121113171010 41 1 ulica Rekreačná 13

DI~/I~ DPH 1SK2022739697 Zodpovedná osoba 1 lng, Baďura Igor

čtslo účtu a kód banky 17 10 O 10 Is 12 17 13 16 Is 18 II 18 10

PREDMETZMLUVY

1. INTA,s. r. o. je obchodnou spoločnosťou založenou podl"aslovenského právneho poriadku, ktorej predmetom podnikania je i zber odpadov:
A. jedlých tukov a olejov 200125
8. biologicky rozložiteľných odpadov z kuchýň a reštaurácii 200108
c. inych separovanych odpadov, , v zmysle vyhlášky 284/2001 Z.z. v členeni na skupiny:

15 -15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07
20 - 20 01 01, 200102, 200139,200140

D. poradenský a administratívny servis v oblasti nakladania s odpadmi
Na uskutočňovanie uvedených činností posxvtovater disponuje príslušnými oprávnenlarrs vydanými Obvodným úradom životného prostred ia v Trenčíne reg. č.: ZO!TN - 002/2011, Štátnol
veterinárnou a potravinovou správcu SRreg. č.: TRAN21TN-SKa reg:č.: ,SK01-00PTN a rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia Topol'čany: ObÚŽP-ŠSOH-2012/0ll77·
Ba.

2. Odberater a dodávater sa zaväzuje k nižšie zaškrtnutým častiam tejto zmluvy:

• A •· odvážať použitý jedlý potravinársky olej z prevádzkarní dodávateľa. Tento odpad dodávateľa je zaradený v katalógu odpadov pod číslom:
200125 - jedlé oleje a tuky .· Odberateľ sa zaväzuje platiť dodávateľovi 2,00 EUR bez O~H za každých 10 L odobratého použitého jedlého potravinárskeho oleja na základe faktúry vystavenej dodávateľom
Podkladom k vystaveniu faktúrv bude odberatel"om potvrdený dodací list resp. záznam o odbere odpadu. Splatnosť faktúry bude 14 dni

• 8.· odvážať biologicky rozložitel"né odpady z kuchýň a reštaurácii z prevádzkarní dodávatel"a.Tento odpad dodávateľa je zaradený v katalógu odpadov pod číslom: 200108 - biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, Vedrajší živočíšny produkt - kuchynský odpad - materiál kategórie 3· Dodiivateľ sa zaväzuje plCltlť odberateľcvl nasledovne :
Vývo: 1x tý:dE~"e vývoz ZK týždenne §Objem sudu 6011 ks B 32,- EURbez DPHmesačne Objem sudu 60l 60,- EURbez DPHmesačne
Objem sudov 60l 2 ks 54,- EURbez DPHmesačne Objem sudov 60l 2 ks 98,- EURbez DPHmesačne
Objem sudov 60l 4 ks 86,- EURbez DPHmesačne Objem sudov 60l 4 ks 166,- EURbez DPHmesačne
Mimoriadny vývoz: za každý vývoz l ks sudu s objemom 60 l cena 11,- EURbez DPH.
Fakturácia sa uskutoční k poslednému dňu v mesiaci. Podkladom k vystaveniu ŕaktúry bude odberatel"om potvrdený dodací list resp. záznam o odbere odpadu. Splatnosť faktúry bude 14
dni. Odberateľ zabezpečí dodávateľovi: Potvrdenia o odbere a zhodnoteni odpadu (tlačivá RF16.10 a RF17.05)
V prípade znehodnotenia alebo odcuazenia zbernej nádoby je odberatel" oprávnený fakturovať a dodávateľ povinný zaplatiť zmluvnú cenu nádoby vo výške 10,-EUR/ks bez DPH.
Všetky uvedené ceny sú úplne, vrátane dopravných a manipulačných nákladov.

O c.· odvážať iný separovaný odpad -v zmysle vyhlášky 284/2001Z.z. v členen; na skupiny: 15-150101,150102,150103,150104,150105,150107; Z0-20 01 01,20 01 02,20 0139,20 0140
podla dohody zmluvných strán z prevádzkarní. C=:J Eur bez DPH mesačne, odvoz min, l x mesačne· Odberater sa zaväzuje poskvtovaŕ tuto službu za cenu

· Fakturácia sa uskutoční k poslednému dňu v mesiaci. Podkladom k vys:aveoiu faktúry bude odberateľom potvrdený dodací list resp. záznam o odbere odpadu. Splatnosť faktúry bude 14
dni. Odberaterzabezpečí dodávateľovi: Potvrdenia o odbere a zhodnoteni odpadu (tlačivá RF16.10 a RF17.05)

O D.

• Dodávater si objednáva a odberateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávaterovi komplexný servis poradenskej v oblasti nakladania s odpadmi.

· Odberater sa zaväzuje poskytovať túto službu za cenu 9 Eur bez DPHmesačne.
Fakturácia sa uskutoční k poslednému dňu v mesiaci. Splatnosť faktúry bude 14 dni.
Odberater zabezpečí dodávateľovi:

o Mesačné vystavenie evidenčných listov odpadu (v zmysle záxona 283/2001 Z.z.)
o Ročné hlásenia príslušným úradom životného prostredia·
o Kompletné legislatívne poradenstvo v oblasti nakladania s odpadom

Všetky uvedené ceny sú úplne, vrátane dopravných a manipulačných nákladov.
3. Dodávater a INTA sa v záujme realizácie SVOjichzáujmov a plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku nakladania s odpadmi dohodli na vzájomnom poskytovaní služiel

a spolupráci pri zbere predmetných typov odpadov a za podmienok dohodnutýc.. touto zmluvou.
4. odberater je povinný dodávať dodávateľovi zberné nádoby v oohodnutom množstve a zabezpečiť odvoz naplnených zberných nádob v dohodnutom termíne
5. dodávateľ je povinný udržiavať zberné nádoby v čistom stave, skladovať v zberných nádobách len predmetný druh odpadu, skladovať zberné nádoby na mieste prístupnom pre odberatera. A

dodávater do nádob určených na dohodnutý typ odpadu, dá iný odpad, je pov.nnv si takýto odpad zlikvidovať na vlastné náklady
6. Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadne oboznámili a súhlasia s jej obsahom. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a Je uzatvorená na dobu neurčitú. Zmluvu je možné vypoveda

s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Zme"y a doplnKy tejto zmluvy môžu ovt vykonané len písomným dodatkom k tejto zmluve Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 obdri
dodávateľ a 1 objednávater. Zmluva.mô;e ~yť pripojená k programu OH ŕyZ:C'ých a právnických osôb pri nakladaní s odpadom, podľa zákona o odpadoch č. 223/2001.
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Potvrdenie o registrácii

.J. resn, dad T ent l' bor starosthvosu o ivotne pro tr die oddelenie ochrany rlrody
v:Drarý t') ztoziek žrvotneno prostredia ako ec e a miestne ortst ny orgán štátne} spra y

. oopacovorn nospodarstve pocta §1 a § 5 z ona č 52512003 Z z o štátnej správe staro tltvosti
o žvotn rostredíe a o zmene a doplnení nie torých zákonov v zneni neskorslcn preprsov a podľa §
71 pís: cl zák Č. 223/2001 Z z o odpado h a o zmene a doplneni niektorých za onov v zneni
ne xors.c predpi ov (ďalej zákon o odpadoch)

p o t v r d z u j e

rt- c:3 zaxlade zraoosn ze dt'\a 20 08. 201 .

vykonal registräciu

1.,,0 I ~ 1:- 0<15 1 a 2 z. Kona o odpadoch

fNTA s • c.. vcars a 758/18 91 01 Trencfn

34 298 3

Ing Martin Menš, SobIaha ská 47,911 01 Trenčln. nar. 01 03 1972
ioc c 72(.~a1172 1

Ing Pet r Po orný K Dolnej stamcr 705/ 6 911 01 Trenčrn. nar 08 10 1971
r c -1 1008/7292

ber, preprava. nákup a predaj odpadov ako obchodn fk a sprostredkovater

Precme'

, Kód od aeu Nazov odp du----------------------~--.----- Kateg6rta

• 0-1 o
'.'.' . ~ Cl Katy z orarua a ČI tenla

--'- -- - ------ o
V. ~ C Odpadové ivočršne tkanivá O

.. _.. - - - -- -----~._. - - ----- -- --- - -~-'~--f .------ --.

O:' ~ 03 Material nevnodny na spotr bu aieoo spracovanie O .
----- -- "f-- --_. -- ----~-- I

02 c3 01 Kaly z prarna. čisterua. luparua oosrreco arua a separovama O
..--. - - ----- -- - - . _._".- _ ..- ---- ---<

O': l' 3 04 Látky nev adné na spotrebu alebo spraco arue O
-, .. --- - -- - •...- -- ---~

. ~'/ \ 305 Kaly zo scr co arua kvapatneho oopadu II mIeste Je o vzruku Ot _ _ __ -o _ __ _ _ _ _ __ •

. ..,~ I 3 Kaly o ~ raco arua kvapalnéno Odpadu II mieste Jeho vzniku O
------ .. - --- -- - .

Vl I}::' 01 Látk nevhodne na spotrebu alebo spracovame O
- --~.. ---- ---------- ----

.O' k, 02 __ Kaly_~o soracovarua kvapalného oopadu v mieste Jeho vzn~~_ __ __ ~O

c.: (6 Ol Matenatv nevnocne na spotrebu al bo spracovanie O
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KaUlg6riaI Ked odp du Náz~" odpadu

Kaly zo spracovania kvapalnéno odpadu v mieste jeho vzni u O

Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín O---------~-----
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J•. 07 05 °
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Fot J po vrden.e °vykonanej reqistrácu zároveň ruši a nahrádza reqistr cru vykonanú pod reg Č

la OUT - OSZP3-004,2rl141TME zo dňa 12 02 2014
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ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Botanická č. 17,8"'213 BRATISLAVA• I/-------------------------------------------------------------------------
Č. i.. ~()1.f/0821-264 Bratislava. 19.03.2014

Doklad o registrácii

. .ratna veterinárna a potravino á .práv a Slovenskej republiky zmysle § 39a ods. 3 zákona
č. 39.'2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v zneni neskorších predpisov (ďalej len .zákona
č. 39/2007 L z.") v súlade s článkom 23 ods. l Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1069/::009, ktorým sa stano ujú zdravotne predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov
a \idvoden .ch produktov neurčených na ľudsl ú spotrebu a ktorým sa ruší nariadenie (ES)
.: 1774/200:; (nariadenie o vedľajších živoči nych produktoch) pu prijatí žiadosti LO dňa 12.03.2014
() rozšírenie registrácie ydanej dna 21.12.2012 prevádzkovateľa I TA, s.r.o, Rybárska 758/18,911
IIl I'renčín, IČO: 34 129 863, rozširuje registráciu

ll) registračné číslo: TRAN21 TN-SK

prevádzkovateľ: l IA. s.r.o.
R) bárs ka 75X/l8

91 1 OI Tren ín
IČO: 34 129863

činnost: zber a prepravu vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 -
písm. l) a písm. p) kuchynské odpady / separované použité potravinárske
oleje určené na ďalšie spracovanie podl a čl. 14 písm. k) nariadenie (f:S)
Č. 1069/2009

a
O) zapísanie prevádzkovateľa uvedeného v písmene a) do prislu ného zoznamu registrovaných

činností prepravca podľa § 39a ods. 3 zákona Č. 39/2007 Z. L.

Pridelené registračné číslo TRA 21T -SK sa musí používať pri každom . tyku s orgánmi
vcrennárnej správy a na všetkých predpísaných dokladoch súvisiacich s výkonom registrovanej
';iJlllo:,ti. pri obchode a ~\'ádzaní na trh.

(:--J'! A, S.I.O.

Rybárska 758/18
91101 1renčin

(
Prof. MVDr. Jozef Bireš. DrSc.

ústredný riaditel

'\.1 vedomie: RVPS Irenčín



----

VETERINÁRNA A POTRAVINOV Á SPRÁVA

č. 17,84213 BRATISLAVA

Č. k. 2014/4049-264 Bratislava 02.12.2014

Úradné číslo

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v súlade s článkom 47 ods. l Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce
sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu
a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch)
(ďalej len "nariadenie (ES) Č. 1069/2009") po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení
dňa 19.11.2014, Č.j. 386/2820/2014, ktoré vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa
Bratislava-mesto pre prevádzkovatel'a: INTA, spol. s r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO:
34 129 863 prideľuje

a) úradné číslo: STOD-BA8l-SK

prevádzkareň: INT A, spol. s r.o.
Kaukazská 2
851 05 Bratislava - Petržalka

činnosť: skladovanie vedl'ajších živočíšnych produktov (VŽP) materiálu kategórie
3 čl. 10 písm. e) - produkty živočíšneho pôvodu alebo potraviny obsahujúce
produkty živočíšneho pôvodu- bývalé potraviny a
čl. 10 písm. p) - kuchynský odpad /separované použité potravinárske oleje
určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k) nariadenie (ES) Č. 1069/2009,

a oznamuje

b) zapísanie prevádzkarne a činnosti uvedenej v písmene a) do príslušného zoznamu schválených
a registrovaných prevádzkarní na živočíšne vedľajšie produkty podľa nariadenia (ES) Č. 1069/2009.

Pridelené úradné číslo STOD-BA8l-SK sa musí používať pri každom styku s orgánmi veterinárnej
správy ana všetkých predpísaných dokladoch súvisiacich s výkonom schválenej činnosti pri obchode.
uvádzaní na trh VŽP.

&.kua veterin~rna
Slo> . a PUfnll';nová správ

en~kťJ repU!>III, ~ a
BOIanku 17 .

84213 BRATiSLAVA
@

~~:Jľ.!i-~ --)
... . .L _

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ

Doručuje sa: INTA, spol. s r.o
Rybárska 758/18
911 Ol Trenčín

Na vedomie: RVPS Bratislava-mesto


