
 

Zmluva o výkupe vedľajších živočíšnych produktov- materiálov kategórie 

3/použitých potravinárskych olejov a tukov 
uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka medzi: 

 
 
LADISCO s.r.o. 
So sídlom:   Kríž nad Váhom č. 477, 916 26 Považany 
IČO:   36 806 978 
IČ DPH:  SK2022412876 
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 19879/R 
v zast.: Ing. Pavol Palko, konateľ  
Tel.: 0911 66 06 05, info@ladisco.sk, www.ladisco.sk 
(ďalej len Ladisco s.r.o.) 
 
a  
 
OBEC Vysoká pri Morave 
So sídlom:     Hlavná 196/102, 900 66  Vysoká pri Morave            
IČO:    00305197             
DIČ:    2020643746                    
  
V zastúpení:  Dušan Dvoran – starosta obce             
Tel.:    0905 537 343                     
 (ďalej len zmluvný partner) 
 

I. Predmet zmluvy 
 
Ladisco s.r.o. na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Novom Meste 
nad Váhom č. OÚŽP/2012/01603-3, rozhodnutie je vydané na prevádzkovanie zariadenia na 
zber odpadov podľa §7 ods. 1 písmeno d) zákona o odpadoch č.223/2001 Z.z a Regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správy v Novom Meste nad Váhom č. 1292/2013-002, rozhodnutie je 
vydané na zber, skladovanie a prepravu vedľajších živočíšnych produktov ( ďalej VŽP ) 
materiálu kategórie 3- kuchynský odpad, separované použité potravinárske oleje, bude od 

zmluvného partnera odoberať: 
 
použitý potravinársky olej a tuk – zaradený podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších zmien do druhu odpadov číslo 20 01 25 (jedlé 
oleje a tuky), kód zhodnocovania R13, zaradený medzi vedľajšie živočíšne produkty materiálu 
kategórie 3 uvedených v článku 10 písm.p) nariadenia (ES) č. 1069/2009 – separované použité 
potravinárske oleje, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
 

II. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Ladisco s.r.o. sa zaväzuje 

a) poskytnúť zmluvnému partnerovi k používaniu prázdny 240L plastový zberný kontajner  

b) poskytnúť  plastové lieviky, ako pomôcku domácnostiam, ktoré sa zúčastnia na 
separovanom zbere jedlého oleja vo vzájomne dohodnutom počte  kusov  



 

c) skontrolovať a odvážiť odobraté množstvo použitého potravinárskeho oleja a tukov, 
elektronickou poštou informovať zmluvného partnera o odobranom množstve 
v kilogramoch.  

d)  pri každom preberaní kontajnera s použitým kuchynským olejom  pracovník  Ladisco 
s.r.o. vypíše a  potvrdí odobratie kontajnera v  zbernom liste, podľa vyhlášky č. 148/2012 
Z.z. v dvoch vyhotoveniach. 

Zapisovať presné odobraté množstvo do zberného listu  v kilogramoch je oprávnený 
pracovník obecného úradu, ktorého poverí starosta obce, a to po písomnom nahlásení 
presného množstva firmou Ladisco, s.r.o. Žiadny iný zápis nebude akceptovaný firmou 
Ladisco s.r.o. pri vyúčtovaní odobratého množstva. 

e) dodať pri odobratí  plného zberného kontajnera okamžite prázdny zberný kontajner. 

 

2. Zmluvný partner je povinný  

a) zorganizovať a zabezpečiť vo svojom meste zber opotrebovaného potravinárskeho oleja a 
tukov v PET fľašiach (napr. od minerálnych vôd 1L, 1,5L, 2L, prípadne 5L, 10L od 
jedlého oleja)  

b) zabezpečiť , aby sa do kontajnera vkladali iba dobre uzavreté PET fľaše  

c) telefonicky alebo elektronickou poštou informovať Ladisco s.r.o. o naplnení zberného 
kontajnera a o potrebe jeho výmeny  

d) zabezpečiť, aby sa žiadne iné substancie ako opotrebovaný potravinársky olej a tuky 
nedostali do zberného kontajnera 

e) vykonať osvetu pre dostatočné informovanie obyvateľov obce o povinnostiach 
uvedených v bode 2 

f) archivovať zberné listy 

 

III. Cena a podmienky splatnosti 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Ladisco s.r.o. zaplatí zmluvnému partnerovi za odobratý 

olej cenu 0,15 EUR za1kg (slovom: pätnásť eurocentov za jeden kilogram). Uvedená 
cena je cenou bez DPH. 

 
2. Vyúčtovanie odobratého oleja uskutoční zmluvný partner na základe množstva 

uvedeného v zbernom liste vždy po každom odbere. Najneskôr do 14. dňa nasledujúceho 
mesiaca. Fakturované množstvo musí byť vopred akceptované a potvrdené firmou 
Ladisco s.r.o. prostredníctvom správy zaslanej elektronickou poštou, alebo potvrdením 
množstva v zbernom liste. Odobraté množstvo použitého oleja firmou Ladisco za každý 
odber vyfakturuje a faktúru pošle poštou. Lehotu splatnosti faktúr dohodli zmluvné 
strany na 15 dní odo dňa vystavenia. 

 

IV. Osobitné ustanovenia 

 
1. Všetky poskytnuté zberné kontajnery zostávajú vo výhradnom vlastníctve Ladisco s.r.o..  

V prípade straty alebo závažného poškodenia zberného kontajnera sa zmluvný partner 
zaväzuje zaplatiť firme Ladisco s.r.o. náhradu škody vo výške: 



 

35.-EUR (slovom tridsaťpäť EUR) za jeden 240L zberný kontajner  
          Závažným poškodením sa rozumie také poškodenie, ktoré neumožňuje ďalšie využitie     
          zberného kontajnera na účely zberu opotrebovaného jedlého oleja. 

2. V prípade skončenia zmluvy je zmluvný partner povinný vrátiť všetky poskytnuté zberné 
kontajnery spoločnosti Ladisco s.r.o. v deň ukončenia zmluvy.  

 

V. Trvanie zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nie však na dobu kratšiu ako 3 roky. 

2. Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu. V takom 
prípade je výpovedná lehota tri mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení 
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
3. O ukončení zmluvy k určitému dátumu sa môžu zmluvné strany dohodnúť aj písomnou 

dohodou. 
 

VI. Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvný partner sa zaväzuje, že v prípade ak  neodovzdá do 1 roka od podpísania 
zmluvy spoločnosti Ladisco s.r.o. žiadne množstvo použitého potravinárskeho oleja 
a tuku, poskytnuté plastové lieviky  finančne uhradí firme Ladisco s.r.o., pričom cena 1 
ks plastového lievika je 0,20 € bez DPH ( slovom: dvadsať centov ). 
 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania  oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť 24 hodín po zverejnení na webovej stránke obce. 

 
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

 
4. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou 

písomných    dodatkov na základe dohody oboch zmluvných strán. 
 

5. V prípade, ak by boli alebo sa stali niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatnými, 
zostávajú ostatné body tejto zmluvy i naďalej v platnosti. Neplatné ustanovenie sa po 
zohľadnení záujmov oboch zmluvných strán a vzájomnej dohode nahradia novými 
ustanoveniami. 

 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich vôľa vyjadrená v zmluve je vážna, slobodná a určitá, 

že prejavy vôle obidvoch zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné a že zmluva 
nebola uzavretá v tiesni. Na znak súhlasu s celým obsahom zmluvy ju obidve zmluvné 
strany podpisujú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vo Vysokej pri Morave, dňa 19. 1. 2017 
 
 
 
 LADISCO s.r. o.                                                        OBEC Vysoká pri Morave 
v zast.: Ing. Pavol Palko               v zast.: Dušan Dvoran 
     konateľ spoločnosti                      starosta obce   

          
Príloha: č.1 – Potvrdenie odberu zberného kontajnera a plastových lievikov 

  č.2 – Povolenie k činnosti 
  č. 3-  Inštrukcie k zberu použitého potravinárskeho oleja a tuku 


