Zmluva č. 1806/2021/TD
o umiestnení mobilného kontajnera určeného pre zber jedlých olejov a tukov
v oplotenom areáli kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany na ul. Pivovarnícka
v Topoľčanoch, uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len: "zmluva")
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
MEROCO, a. s.
So sídlom:
Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
IČO:
35 775 203
IČ DPH:
SK2021532843
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka 10441/T
Zastúpený: Mgr. Peter Kostík, generálny riaditeľ, splnomocnenec
Ing. Gabriel Račka, prevádzkový riaditeľ, splnomocnenec
Zástupca pre veci technického
charakteru: Ing. Lucia Kollárová, Ing. Andrea Vachanová
Telefón, mobilný telefón: 0907 966 005, 0918 714 672
e-mail:
lucia.kollarova@meroco.sk, prilejolej@meroco.sk
web:
www.meroco.sk
(ďalej tiež ako „MEROCO, a. s., alebo „poskytovateľ“)
a
Užívateľ:
Mestské služby Topoľčany, s. r. o.

So sídlom:
Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
IČO:
44818378
DIČ:
2022854053
V zastúpení: Mgr. Martin Bucko, konateľ
Zástupca pre veci technického
charakteru: Mgr. Alena Ferenčíková
Telefón:
+421 38 53 40 142
e-mail :
alena.ferencikova@topolcany.sk
(ďalej len „Mestské služby Topoľčany“)
MEROCO, a. s. a užívateľ spolu tiež ako ,,zmluvné strany“
I. Predmet zmluvy
1. Na základe tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje umiestniť pre potreby užívateľa na
miesto kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany užívateľa na ul. Pivovarnícka,
v Topoľčanoch (ďalej tiež ako „stanovisko“), za účelom zberu odpadu „jedlé oleje
a tuky“ katalógové č. 200125 v zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov(ďalej len „použitý kuchynský olej“ alebo „jedlý olej“) 4
ks mobilných kontajnerov každý o obsahu 240 l (ďalej len „mobilný kontajner“).

2. Odvoz vyzbieraného použitého kuchynského oleja zabezpečí poskytovateľ podľa
potreby na žiadosť zástupcu užívateľa, najneskôr do 7 pracovných dní od podania
žiadosti. Minimálne množstvo vyzbieraných použitých kuchynských olejov potrebné
k žiadosti o odvoz je 500 l. Žiadosť o odvoz takto zozbieraného použitého
kuchynského oleja podá užívateľ telefonicky a zároveň ju potvrdí mailovou formou
na adrese lucia.kollarova@meroco.sk.
II. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Spoločnosť MEROCO, a. s. sa zaväzuje:
a) Zabezpečiť umiestnenie mobilných kontajnerov 4 x 240 l na miesto areálu
kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany, na ul. Pivovarnícka, v meste
Topoľčany.
b) Zabezpečiť spracovanie vyzbieraného použitého kuchynského oleja v súlade s
platnými povoleniami a viesť jeho evidenciu. Kontajnery budú označené logom
zberu „Prilej olej“ s logom spoločnosti MEROCO, a. s.. Kontajnery bude zároveň
slúžiť ako záchytné vane.
c) Za každý odovzdaný liter vyzbieraného jedlého oleja (použitého kuchynského oleja)
zabezpečiť 8 %-ný ocot v jedno-litrových plastových fľašiach ako odmenu (pomer
1:1) alebo zabezpečiť za 6 litrov vyzbieraného jedlého oleja (použitého
kuchynského oleja) čerstvý jedlý olej v jedno-litrových plastových fľašiach ako
odmenu (pomer 6:1 starý/nový) pre obyvateľov mesta odovzdávajúcich použitý
kuchynský olej na zbernom mieste, areál kompostárne bioodpadov mesta
Topoľčany na ul. Pivovarnícka v meste Topoľčany.
d) Zabezpečiť odvoz vyzbieraného použitého kuchynského oleja do 7 pracovných dní
od doručenia žiadosti na jeho vývoz zástupcom užívateľa na zbernom mieste, areál
kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany.
e) Pri preberaní odpadu „Jedlé oleje a tuky“ na zbernom dvore potvrdiť doklad o
prevzatí vyzbieraného odpadu pričom berie na vedomie, že jeho prebratím sa stáva
držiteľom odpadu so všetkými povinnosťami vyplývajúcimi najmä zo zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov.
f) Vykonávať na vlastné náklady čistenie mobilných kontajnerov (podľa potreby) i na
základe žiadosti užívateľa v prípade ich znečistenia olejom.
g) Poskytovateľ predloží užívateľovi ku dňu podpisu tejto zmluvy kópie dokladov :
registrácia na príslušnom okresnom úrade a platné povolenia príslušných orgánov
štátnej správy a samosprávy z hľadiska zberu, prepravy a spracovania odpadu Jedlé
oleje a tuky (kat. č. 200125), vrátane povolenia na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov (kat.č.200125) činnosťou R3 resp. R9. V prípade, že
MEROCO, a. s. stratí akékoľvek z potrebných oprávnení a povolení, je povinný túto
skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť zástupcom užívateľa.
h) Zaväzuje sa doručiť zástupcom užívateľa potvrdenie o zhodnotení odpadov.
2. Mestské služby Topoľčany, s. r. o. sa zaväzuje:
a) Aktívne podporovať, propagovať a popularizovať separáciu použitých
kuchynských olejov (použité rastlinné oleje) v rámci možností mesta (mestský
rozhlas, web, miestne noviny, letáky).

b) Poskytnúť miesto na umiestnenie 4 x 240l mobilných kontajnerov na zbernom
mieste, v areáli kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany.
c) Poskytnúť hygienicky nezávadné miesto pre uskladnenie octu, oleja, kde bude
zástupca užívateľa v zbernom mieste, areál kompostárne bioodpadov mesta
Topoľčany vydávať ocot v pomere 1:1 za každý celý liter odovzdaného použitého
kuchynského oleja a v pomere 6:1 čerstvý kuchynský olej.
d) Zabezpečiť hmotnú zodpovednosť za uskladnený ocot a olej, určený na výdaj za
odovzdávané použité kuchynské oleje.
e) Zabezpečiť jednoduchú mennú a množstevnú evidenciu, potvrdzujúcu odovzdanie
použitého kuchynského oleja a prebratie odmeny vo forme 8%-ného octu alebo vo
forme oleja obyvateľom mesta Topoľčany.
f) Zabezpečiť prebratie a uloženie použitých kuchynských olejov do zberných nádob
v riadne uzatvorených plastových nádobách (PET fľaše, bandasky) a výdaj
odmeny vo forme 8%-ného kuchynského octu odovzdávajúcemu v pomere 1:1 za
každý celý liter odovzdaného oleja alebo výdaj odmeny vo forme oleja v pomere
6:1 za 6 l odovzdaného oleja.
g) Poskytnúť mennú a množstevnú evidenciu pre účely MEROCO, a. s. vždy pri
preberaní vyzbieraných použitých kuchynských olejov.
h) Telefonicky a potvrdzujúcim mailom na adrese lucia.kollarova@meroco.sk
informovať o potrebe vývozu vyzbieraného použitého kuchynského oleja.
Minimálne množstvo potrebné k výzve na vývoz je 500 l vyzbieraného použitého
kuchynského oleja.
i) Zabezpečiť kontrolu odovzdávaného použitého kuchynského oleja a zamedziť
preberaniu iných olejov (minerálne oleje a pod.)
III. Odmeny a podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť MEROCO, a. s. poskytne užívateľovi pre
obyvateľov mesta Topoľčany ocot ako odmenu za odovzdanie použitých kuchynských
olejov (v pomere 1 l oleja = 1 l octu) alebo odmenu olej za odovzdanie použitých
kuchynských olejov (v pomere 6 l oleja = 1 l čerstvý kuchynský olej) a zároveň
zabezpečí odvoz zozbieraných použitých kuchynských olejov na ďalšie spracovanie
a to na vlastné náklady.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že MEROCO, a. s. zabezpečí na vlastné náklady všetky
4 ks 240 l zberných nádob určených na zber použitých kuchynských olejov.
3. Zmluvné strany si nebudú nárokovať na žiadne ďalšie finančné vyrovnanie
vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy.
IV. Trvanie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných
strán vypovedať aj bez udania dôvodu pričom výpovedná lehota je jedno mesačná a
začína plynúť od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane a končí posledným dňom príslušného mesiaca.
2. O ukončení tejto zmluvy k určitému dátumu sa môžu zmluvné strany dohodnúť aj
písomnou dohodou.

V. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami štatutárnych
orgánov oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovom sídle mesta Topoľčany.
2. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom MEROCO, a.
s. obdrží po podpise zmluvy jeden rovnopis a mesto tri rovnopisy.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných
dodatkov na základe dohody oboch zmluvných strán.
4. 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.
5. Počas predzmluvných vzťahov, ako aj počas samotného zmluvného vzťahu môže užívateľ
poskytnúť poskytovateľovi osobné údaje rôznych fyzických osôb. Užívateľ si je vedomý,
že ak takéto osobné údaje za účelom plnenia zmluvy poskytol alebo plánuje poskytnúť
poskytovateľovi (napr. osobné údaje svojich konateľov, zástupcov, zamestnancov alebo
iných fyzických osôb (ďalej iba „dotknutá osoba“)), zaväzuje sa a podpisom zmluvy
potvrdzuje, že informoval všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje poskytol alebo
plánuje poskytnúť, o možnosti ich poskytnutia poskytovateľovi a tiež o náležitostiach
spracovania osobných údajov poskytovateľom v zmysle článku 14 ods. 1 až 4 GDPR.
Poskytovateľ je povinný užívateľovi na vyžiadanie poskytnúť potrebnú súčinnosť.
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 a pod tlakom. Na znak súhlasu s celým obsahom zmluvy ju obidve
zmluvné strany podpisujú.

V Topoľčanoch, dňa

............................................................
Mestské služby Topoľčany, s. r. o.
Mgr. Martin Bucko
konateľ

V Leopoldove, dňa 07. 07. 2021

............................................................
MEROCO, a. s.
Mgr. Peter Kostík, generálny riaditeľ,
splnomocnenec

............................................................
MEROCO, a. s.
Ing. Gabriel Račka, prevádzkový riaditeľ,
splnomocnenec

