
Zmluva o zbere použitého jedlého oleja a tukov 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi: 

 
ODBERATEĽ: DODÁVATEĽ: 
Balkar, s.r.o. Názov prevádzky: 
Štúrova 340/7 Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 
094 31  Hanušovce n/Topľou  
IČO: 44441576 Adresa: 
DIČ: 2022705212 Pod lesíkom 19 
Konateľ: Miloš Bakaľár 082 22  Šarišské Michaľany 
   
  
Kontakt. osoba: Mgr. Peter Kaščák IČO: 36158101 
 Kontaktná osoba: p. Oľga Juricová 
 Tel:  0910 103 240 Tel: 051/7942 285 
    

 
I. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je vykonávanie zberu vyseparovanej zložky z komunálnych odpadov, katalógové 
číslo 20 01 25 jedlé oleje a tuky, kategória odpadu „O“ pochádzajúci z jedální a reštaurácií formou 
mobilného zberu spoločnosťou Balkar, s.r.o., (ďalej len odberateľ) zo zariadenia (ďalej len dodávateľ). 
Odberateľ má súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber 20 01 25 – Jedlé oleje a tuky na základe 
rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia vo Vranove nad Topľou, č.: 2013/0072-07 podľa § 
7 ods. 1 písm. d) Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 

 
II. Práva a povinnosti zmluvných strán 

Odberateľ je povinný zabezpečiť zbernú nádobu s tesniacim vekom, veľkosť nádoby (50L).  Nádoba je 
vlastníctvom odberateľa. Odberateľ je povinný zabezpečiť odvoz plnej zbernej nádoby s olejom 
v dohodnutom čase, alebo do 14 kalendárnych dní od oznámenia dodávateľa. Plná nádoba sa 
rozumie ak je naplnená na 75 % svojho objemu cca. 37,5 L. Odberateľ je povinný zapísať v zmysle 
ustanovení § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov odobraté množstvo oleja v kg do evidenčného listu. Zber sa bude 
realizovať bezodplatne. Odberateľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2002 Z.z. 
o odpadoch. Odberateľ je zodpovedný za prepravu a ďalšie nakladanie s odpadom. 
Dodávateľ je povinný udržiavať zbernú nádobu v čistote a na prístupnom mieste pre odberateľa. 
Dodávateľ je povinný zabezpečiť aby sa žiadne iné substancie nedostali do zbernej nádoby okrem 
jedlých olejov. Ak dodávateľ do nádoby určenej na použitý jedlý olej dá iný odpad, je povinný si takýto 
odpad zlikvidovať na vlastné náklady. 
 

III. Záverečné ustanovenia 
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nie však 
kratšiu ako 3 roky. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán a to bez udania 
dôvodu. Od vypovedania zmluvy začne plynúť trojmesačná výpovedná lehota. Zmluva je vyhotovená 
v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení. Akékoľvek 
zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou a so súhlasom obidvoch strán. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje podpisy. 
 

 
V Hanušovciach n/Topľou                                  V Šarišských Michaľanoch 
 
dňa 10.09. 2013                                                  dňa 10. 09. 2013                                  

 
 

 
............................................                               ........................................ 
Balkar, s.r.o.     Mgr. Jaroslav Valaštiak 


