
 
Zmluva o zbere použitého jedlého oleja a tukov 

uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka medzi: 
 
 
 
Silver Mine s.r.o. 
So sídlom: 020 62, Kvašov 43 
IČO:  47 204 788 

DIČ:  SK2023791649 

Zapísaná v OR Okr. súdu Trenčín odd: Sro, vložka č.: 28373/R 

v zast.: Boris Ondráško, konateľ 

Tel.: 0907 020 172,  

firma@silvermine.sk 

(ďalej len Silver Mine s.r.o.) 

 
a 

 

Obec: Lednické Rovne 
So sídlom: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne             
IČO: 0031462                         

DIČ: SK2020615597                           

 
V zastúpení: Mgr.Marian Horečný 

Tel.: 042/2853414 

(ďalej len zmluvný partner) 

 

I. Predmet zmluvy 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že Silver Mine s.r.o. na základe rozhodnutia Obvodného úradu 

životného prostredia v Púchove č. OU-PU-OSZP-2013/00219-2/ZG9-5 z dňa 20.12.2013 , 

rozhodnutie je vydané na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa §7 ods. 1 

písmeno d) zákona o odpadoch č.223/2001 Z.z, bude od zmluvného partnera odoberať použitý 

jedlý olej – zaradený podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 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, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a tým rozvíjať 

ochranu životného prostredia. 
 
 

II. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Silver Mine s.r.o. sa zaväzuje 

 
 

a)  zabezpečiť odvoz  použitého jedlého oleja a tukov v lehote do 14 dní od oznámenia 

zmluvného partnera. 
 

b)  skontrolovať  a odvážiť  odobrané  množstvo  jedlého  opotrebovaného  oleja  a tukov, 

      potvrdiť zberný list ktorí slúži ako doklad o odobraní. 

 

c)   zabezpečiť informovanie občanov o spôsobe zberu a mieste uloženia. 

       

.      

 

 



 
2. Zmluvný partner je povinný 

 
a)  zorganizovať a zabezpečiť vo svojom meste zber opotrebovaného jedlého 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 Silver Mine, s.r.o. o naplnení 

zberného kontajnera a o potrebe jeho odvozu a výmeny 
 

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

zberného kontajnera 
 

e)  vykonať   osvetu   pre   dostatočné   informovanie   obyvateľov   mesta   o povinnostiach 

uvedených v bode 2 
 
 

 

III. Záverečné ustanovenia 

 
     

1. Zmluvné strany sa s touto zmluvou oboznámili a súhlasia s jej obsahom. 
 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 

3. Zmluvu je možné vypovedať s dvojmesačnou výpovednou lehotou. 
 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jedemn obdrží dodávateľ, 
jeden odberateľ. 

 

5. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomným dodatkom k tejto 

zmluve. 

 

6. Zmluva môže byť pripojená k program fizických a právnických osôb pri nakladaní s  

               odpadom. 

 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sidle dodávateľa podľa § 47 a 

Občianskeho zákonníka. 

 

8. Nie sme platcami DPH 

 

         

 

 

         V Kvašove: 02.05.2019 

 

Silver Mine s.r.o 

       v zast. Boris Ondráško 
            konateľ spoločnosti 
 

 

                                                                     
 
 
 
 

 


