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Zmluv a č,. 181t l 2020/TD
o bezplatnom mobilnom zbere odpadov _ použifých

na rĺzemí mesta Šalh
kuchynslĺych olejov

uzavretápodl'a ust. $ 269 ods. 2 zákonač).5l3ll991Zb. obchodný zákonník v mení
neskorších pľedpisov a v zmysle ust. $ 81 ods. 13 zákonač.79l20I5 Z. z. o odpadoch

a o zÍnene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zmluvď')

Zmluvné stľany
Poskytovatel':
obchodné meno: MEROCO, a. s.
Sídlo: Trnavská cesta, 920 4l Leopoldov
lČo: 35 775 2O3
IČ opn: sr<202l532843
ZastÚpený: Mgr. Peteľ Kostík, generálny riaditel', splnomocnenec

Ing. Gabľiel Račka, pľevádzkoqý riaditeľ, splnomocnenec
Zástupca pre veci technického
charakteru: Ing. Lucia Kollarová, Ing. Andrea Vachanová
Zapísanáv obchodnom registri okľesného súdu Trnava, oddiel Sa, Vložka l044llT
Telefon: 0907 966 005,0918 714 672
e-mail: lucia.kollarova@mercco.sk, prilejolej@meroco.sk,
web: www.meľoco.sk
(ďalej tiež ako,'MERoCo, ä. S.," alebo ,,poskytovateľ")

^Užívatel':
Nĺĺzov: Mesto Šalh
Sídlo: Námestie sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
lČo: 00306185
DIČ: 202t)2404g
Štatutárny oľgán: Mgr. Jozef Belic\ý, primátor mesta
Zástupca pľe veci technického
charakteru: Ing. Edita Haládiková
Telefón: 0918 248 690
e-mail: haladikova@sala.sk
(ďalej len,,mesto Šaľď)
(MERoCo' a. s. a užívateľ ďalej spoločne tieŽ ako ,,zmluvné stľany.,)

čt. ĺ
Predmet zmluvy

Pľedmetom tejto zmluvy je bezplatná sluŽba _ mobilný zbet, preprava azhodnotenie
odpadu č. 20 0l 25 _ jedlé oleje a tuky na izemí mesta Šaľa' na dohodnu!ých miestach,
v zmysle čl. n. ods. 3.2. písm. c).
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1.1.



I'2. Určenými zložkami komunálnych odpadov, s ktorymi je oprávnená osoba na základe
tejto zmluw aza predpokladu dodrŽania ďalších zákonných požiadaviek oprávnená
nakladať sú:

(ďalej len,,odpady")

ct. u
Miesta a fľekvencia zbeľu

2.L Mobilný zber použiých kuchynských olejov bude vykonávarlý do skľiňovej dodávky
vybavenej mobilnými kontajnermi na dohodnuých zbemých miestach v zmysle čl. m.
ods. 3.2. písm. c).

2.2. Mobilný zber bude MERoCo, ä. S. vykonávať v pľavidelných intervaloch, min. 2-3 x
ľočne, podľa dohodnutého haľmonogramu zberu.

čt. ru
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

3.1. MERoCo' a. s. sa zaväzuje:
a) zabezpečiť pľistavenie skĺiňovej dodávky vybavenej mobilnými kontajneľmi

označenej logom zberu,,Pľilej olej" na dohodnuých zberných miestach, v zmysle
ods. 3.2. písm. c) tohto článku,

b) zabezpečiť zber použitého kuchynského oleja odobratého od obyvateľov mesta
v ľiadne uzatvorených obaloch (plastové fl'aše, bandasky do max. objemu 10 l a pod.),
do mobilných kontajneľov S objemom 240 |itrov umiestnených v skriňovej dodávke.
Kontajnery budú označené logom spoločnosti MERoCo' a. s. a logom zberu,,Prilej
olej". Kontajnery budú zároveň slúŽiť ako záchytnávaňa, MERoCo, a. s. zabezpeči
čistotu miesta zberupočas a po zbeľu od prípadných únikov,

c) zabezpečiť zodpovedného pľacovníka počas celej doby trvania zberu,
d) zakaždý odovzdaný liteľ vyzbieraného jedlého oleja (použitého kuchynského oleja)

zabezpečiť 8 %-ný ocot v jedno-litľoqých plastoých fľašiach ako odmenu (pomeľ
l:1) alebo zabezpečiť za6litrov vyzbieraneho jedlého oleja (použitého kuchynského
oleja) čerstqý jedlý olej v jedno-litľoqýchplastových flašiach ako odmenu (pomeľ 6:1

staľý/nový) pre obyvateľov mesta Šaľa odovzdávajúcich použiqý kuchynský olej,
e) zabezpečiť spľacovanie množstevnej evidencie použitého kuchynského oleja

zozbieraného od obyvateľov mesta v zmysle tejto zmluvy,

0 disponovať všetkými potľebnými platnými povoleniami z príslušných oľgánov štátnej
správy z hľadiska zberu, pľepľavy a spracovania jedlých olejov a tukov
(k. č. 20 01 25) a mať platné povolenie na prevádzkovanie zaňadenia na
zhodnocovanie odpadov (k. č.20 0l 25) činnosťouR3,

g) v prípade poŽiadania poskytnúť zástupcom mesta Šaľa k nahliadnutiu všetky platné
povolenia na zber, propľavu a spracovanie jedlých olejov a tukov,

h) poskytnúť mestu Šaľa potrebné mateľiálry ainé infoľmačne zdroje potľebné pre
naplnenie pľopagácie tohto zberu (letáky, priestor na web stľánke MERoCo, ä. S),

i) pľedložiť mestu Šaľa evidenciu vyzbieraného oleja vždy do 10. dňa nasledujúceho
mesiaca po mesiaci vykonania zberu,

Katalógové
číslo Nazov odpadu Kategória

20 0I 25 použité jedlé oleje a tuky o



j) doľučiť mestu Šaľa potvľdenie o zhodnotení odpadov v príslušnom mesiaci najneskôr
do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po príslušnom mesiaci vykonania zberu. Množstvo
vyzbieľaného a zhodnoteného použitého kuchynského oleja bude udané v (kg) pričom
bude doložený váňny lístok.

3.2. Mesto Šaľa sa zavänfie:
a) aktívne podpoľovať, propagovať a popularizovať triedený zber použitého

kuchynského oleja (kat. č. 20 0l 25) v rámci možností mesta Šaľa (webové sídlo
mesta, miestne noviny, facebooková striínka mesta, letĺíky, informačné tabule mesta
a pod.),

b) infoľmovať občanov mesta o blíŽiacich sa termínoch zberu formou oznamov na
webovom sídle mesta, v miestnych novinách, facebookovej stľánke mesta, formou
letákov, infoľmačných tabúl mesta a pod.,

c) umoŽniť využitie veľejného priestranstva na odstavenie skriňovej dodávky
s mobilnými kontajneľmi označenej logom zberu ,'Prilej olej" na miesta
a v teľmínoch vopľed odkonzultovaných s mestom Šaľa.

čl. ľ
Odmeny a podmienky

4.l. Zmluvné strany sa dohodli, že MERoCo, a. s. poskytne obyvateľom mesta Šaľa ocot ako
odmenu zaodovzdanie pouŽitého kuchynského oleja (v pomere 1 l oleja: 1 l octu) alebo
odmenu oIej za odovzdanie pouŽitého kuchynského oleja (v pomere ó l oleja : 1 l
slnečnicového oleja) azároveň zabezpeči odvoz zozbieraĺej suroviny do závodu na
ďalšie spracovanie - zhodnotenie.

4.2. Zmluľne strany sa dohodli, že MERoCo, a. s. zabezpečípľopagačné materiály, ktoľé sú
potľebné na získanie záujmu o zbet použitého kuchynského oleja u obyvateľov mesta
Šal'a.

4.3. Zmluvné strany si nebudú narokovať na žiadĺe ďalšie finančné vyrovnanie vyplývajúce
zplneniatejto zmluvy.

čt. v
Spôsob a podmienlĺy zbeľu a pľepľavy odpadov

5.1. MERoCo' a. s. sa zaväzuje vykonávať zbet avykup odpadov a následne zabezpečovať
prepľavu a zhodnocovanie vyzbieraých odpadov v súlade s dmito pravidlami:
a) pri zbere a qýkupe postupovať v súlade so ziíkonom č. 79l20I5 Z. z. o odpadoch

v zsteni neskoľších predpisov,
b) dbať na to, aby ďalšie činnosti nakladania s odpadmi boli vykonávané v súlade

so všeobecnezáväznými právnymi predpismi pľe odpadové hospodárstvo, platn;ými
v Slovenskej republike, ako aj všeobecne záväznými nariadeniami mesta, ktoľé
sa fýkajú nakladania s komunálnymi odpadmi,

c) zabezpečiť prednostne mateľiálové zhodnotenie odpadu,
d) zabezpečiť, aby odpad určený na zneškodnenie (po tom, čo ho nebolo možné

mateľiálovo zhodnotiť) bol prednostne eneľgeticky zhodnotený, ak je to možné
alebo účelné.



5.2. MERoCo, a. s. je povinná:
a) prízbere, vykupe azhodnocovaní odpadovposfupovaťtak, aby nedošlo kohľozeniu

zdravia l'udí a ku škodĺĺm na Životnom prostredí a majetku,
b) nekonať tak, aby v dôsledku konania došlo k umiestneniu už vyzbieľaných odpadov

do zbeľných nádob na komunálne odpady, umiestnených na území mesta v rámci ním
zavedeného systému zberu komunálnych odpadov,

c) umožniť mestu kontrolovať plnenie zmluvy, a to osobnou kontľolou, predložením
písomných dokladov súvisiacich s činnosťou vyplývajúcou z tejto zmluvy.

5.3. V prípade, ak bude kontľolou zistený nesúlad činnosti poskytovatel'a s príslušnými
právnymi pľedpismi je poskytovateľ povinný dať svoju činnosť do súladu so všeobecne
záväznými predpismi v lehote, na kÍoľej sa s mestom Šaľa pri vykonaní kontľoly
dohodne.

čl. vr
Tľvanie zmluvy

6.1. Táto zmluva sauzatvárana dobu neurčitu. Zmluvu môŽe ktorákoľvek zo zmluvných strán
vypovedať aj bez udania dôvodu, pľičom výpovedná lehota je jedno mesačná azačína
plynúť od prvého kalendĺĺmeho dňa mesiaca nasledujúceho po doručení aýpovede druhej
zmluvnej strane a končí posledným dňom príslušného mesiaca.

6.2.oukončení tejto zmluvy kurčitému dátumu sa môŽu zmluvné stľany dohodnúť aj
písomnou dohodou.

CI. VII
Zäverečné ustanovenia

7.r Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej nercjneniana webovom sídle
mesta Saľa. Zmluvné stľany súhlasia so zveľejnením zmluvy na webovom sídle mesta
Šaľa. Povinnosť zveľejniť zmluvy ajeho dodátky vyplýva i ustanovenia $ 5a zékoĺa
č.2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciáma o zĺnene a doplnení niektoĺ1ých
zákonov v platnom znení.

7.2. Túto zmluvu je moŽné meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode zmluvných stľĺín formou
písomných dodatkov podpísaných opľávnenými zástupcami zmluvných stľán.
Tieto podpísané dodatky sa po podpísaní následne stávajú neoddelitelhou súčasťou tejto
zmluvy.

7.3. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho
paľlamentu aRady (EU) 20161697 oochľane ýzic|cych osôb pri spľacúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe talcýchto údajov a zákonač. 18/2018 Z. z. o ochľane osobných
údajov v meni neskorších predpisov.

Zmluvne stľany podpisom tejto zmluvy prehlasujú, že boli oboznámení s infoľmáciami
podľa članku 13 Naľiadenia Európskeho paľlamentu a Rady (EU) 2016/697 o ochľane
szic[ých osôb pri spľacúvaní osobných údajov z-ĺerejnených na webovom sídle
mesta Šaľa a MERoCo, a.s.

7.4



b

7.5. Ak by niektoľé ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú ým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zm|wne stľany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahľadiť noým, zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy,
ktoý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

7.6. Zmluvĺé strany sa dohodli, že vďa! touto zmluvou neupravené sa budú ľiadiť
príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatn:ŕmi právnymi pľedpismi
platnými v SR.

7.7. Zm|uvne strany sa dohodli, že všetky naľoky alebo spory vyplývajúce z plnenia tejto

zmluvy alebo v súvislosti s ňou' sa pokúsia riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
V pľípade ak nedôjde vo vmiknutom spoľe k dohode, ktorákoľvek zo zmluvných strán je
oprávnená uplatniť si pľáva ztejto zmluvy na príslušnom súde SR.

7.8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktor'ých dostanú
dve (2) vyhotovenia mesto Šaľa a poskytovateľ po ich podpísaď oprávnenými zástupcami
zmluvných stľán.

7.9. Zm\uvne strany vyhlasujú' že si zmluvu prečítali, jednotliým ustanoveniam zmluvy
porozumeli a na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy zmluvu vlastnoručne podpisujú.
Dalej vyhlasujú' Že sú plne spôsobilí na právne úkony' zmluvu uzatváĺaji slobodne,
väžne,nie v tiesni alt1- za nápadne neýhodných podmienok.
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MEROCO, a. s.

Mgľ. Peter Kostík, generálny ľiaditeľ
splnomocnenec
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vĺnŕoco, a.s\
Ing. Gabriel Račka, prevádzkoý ľiaditeľ,

splnomocnenec
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