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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
 

Uzatvorená medzi: 
 
 Dodávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
   UL.V.Spanyola 43, 012 01 Žilina 
 IČO:   17 335 825 
 IČDPH: SK2020699923 
 Bankové spojenie : 7000280470/8180 
 Zastúpenie :Ing. Margita Sirotná , riaditeľka 
   

a 
                                                                                                

 Sídlo firmy:    Korešpondenčná adresa: 
 

Odberateľ: INTA s.r.o.    INTA s.r.o. 
Rybárska 18    Rybárska 18 
911 01 Trenčín   911 01 Trenčín 

 
Doručovanie a archivácia zmlúv (prevádzka): 
 INTA s.r.o. 

PD Šalgovce 
956 06 Orešany 
 

  IČO:  34129863 
  IČ DPH: SK2020386929 
 Mobil:             0907/030 443    p. Bari Ján 
   
  Tel./fax: 038/539 52 77, 032/ 744 56 18 
                       e- mail:             inta@inta.sk (www.inta.sk) 
    (0911 912 015) - p. Margita Radulayová  ,  INTA s.r.o. 
 

1. Predmet zmluvy: 
 
Odberateľ sa zaväzuje odvážať použitý jedlý potravinársky olej z prevádzkarní  
dodávateľa. Tento odpad dodávateľa je zaradený v katalógu odpadov pod číslom: 
02 03 04 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie – jedlé oleje a tuky. 
 

2. Cena za odvoz: 
 
 Odberateľ sa zaväzuje odoberať vyššie uvedený odpad bezodplatne. 
 

3. Povinnosti odberateľa: 
 
 Odberateľ je povinný:  

- dodávať dodávateľovi zberné nádoby v dohodnutom množstve       
      a v dohodnutom termíne.  
- zabezpečiť odvoz naplnených zberných nádob v dohodnutom termíne 
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4. Povinnosti dodávateľa: 
 
 Dodávateľ je povinný: 

- udržiavať dodané zberné nádoby v požadovanej kvalite 
- skladovať v zberných nádobách len použitý jedlý olej. 
- skladovať zberné nádoby na mieste prístupnom pre odberateľa 
- oznámiť naplnenie 90% zberných nádob odberateľovi. 
- uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške ceny zberných nádob prípade straty,  

odcudzenia, alebo poškodenia zberných nádob  
 

Ak dodávateľ do nádob odberateľa určených na odpad: 02 03 04 – látky nevhodné na 
spotrebu alebo spracovanie – jedlé oleje a tuky, dá iný odpad / pomyje, organické zvyšky 
a pod. / , poprípade vyleje do nádob vodu, alebo vodné roztoky / omáčka , kečup, víno 
a pod. / je povinný si takýto odpad zlikvidovať na vlastné náklady. 
 
 

5. Záverečné ustanovenia: 
 

a) Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadne oboznámili a súhlasia s jej obsahom. Zmluva 
nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúceho po dni zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv, vedenom na Úrade vlády SR. Zmluva sa uzatvára na dobu 
neurčitú. Zmluvu je možné vypovedať s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Cena 
zbernej nádoby : barel 30 l-16,00 EUR s DPH, barel 50 l – 20,00 EUR s DPH. Zmeny 
a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomným dodatkom k tejto zmluve. 
Podpisom tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje odovzdávať tento odpad spoločnosti 
 Inta ,s.r.o. ,Rybárska 758/18 , Trenčín po dobu platnosti tejto zmluvy. 

 
  
b) Prílohou tejto zmluvy, tvoriacou jej súčasť je tabuľka evidencie odobratého použitého 

oleja. V tabuľke sa vykonávajú záznamy o odbere použitého rastlinného oleja, dátume 
odberu a množstve odberu. Potvrdzovanie jednotlivých odberov odberateľom v tabuľke 
tvoriacej prílohu rovnopisu zmluvy, ktorý po podpise zostáva dodávateľovi sa 
nepovažuje za zmenu tejto zmluvy, ale len plnenie povinností odberateľa z nej 
vyplývajúcich.  

  
c) Zmluva je vyhotovená v 5-tich  exemplároch, z ktorých 4 exempláre obdrží dodávateľ a 1 

exemplár obdrží odberateľ. Zmluva môže byť pripojená k programu OH fyzických 
a právnických osôb pri nakladaní s odpadom, podľa zákona o odpadoch č.223/2001 .   

 
 
 

V ......................................dňa.......................... 
 
 
 
Odberateľ: .......................................               Dodávateľ:...................................... 
Ing. Martin Meliš( konateľ spoločnosti)   Ing. Margita Sirotná,  riaditeľka   

 
 


