
 

Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov 

za účelom ich zneškodnenia 

         uzatvorená v súlade s § 269 odsek 2 a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 

                 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

Odberateľ odpadov :  DLS-oil s.r.o 

                                        946 55 Pribeta, Nádražná č. 55/42 

                                         IČO: 47722134 

                                        Tel. +421 911 221849 

                                        Email:maricanagi@gmail.com 

                                        Zastúpená: Mária Nagyová 

 

Pôvodca odpadov :       OBEC STREKOV   , 941 37 Strekov    Blatná  1036 .  

                                                   IČO : 00 309 273   DIČ : 20 21 06 05 91 

                                                  Tel.č. : 035 – 64 97 101 

                                                   Email : ocu@strekov.sk 

                                Zastúpený : Ján Téglás – starosta obce 

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú túto rámcovú zmluvu o poskytovaní 

služby pri zbere odpadov za účelom ich likvidácie. 

                                                                   Čl.I 

                                                   Predmet zmluvy 

1.Odberateľ sa zaväzuje poskytovať pôvodcovi,resp. držiteľovi odpadov služby 

spočívajúce v zbere a preprave odpadov za účelom ich likvidácie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

a podmienok stanovených Všeobecnými obchodnými podmienkami odberateľa. 

                                                            Čl.II 

1.Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť zber ,odvoz,prepravu a likvidáciu nasledovného druhu odpadu: 

20 01 25 jedlé tuky a oleje  

Prípadne iné druhy podľa individuálnej potreby. 

 



 

 

2.Odberateľ a pôvodca odpadov sa v záujme realizácie svojich záujmov a plnenia povinností 

 vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku nakladania s odpadmi dohodli na vzájomnom poskytovaní služieb 

a spolupráci pri zbere predmetného typu odpadu a za podmienok 

dohodnutých touto zmluvou. 

3. Odberateľ je povinný dodávať pôvodcovi odpadov zberné nádoby a zabezpečiť odvoz  

naplnených zberných nádob v dohodnutom termíne. 

Odvoz naplnených nádob je 1x mesačne. 

4. V prípade hrubého porušenia ustanovení tejto zmluvy pôvodcom odpadov alebo povinností 

pôvodcu odpadov uvedených v VOP je odberateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a tak  

okamžite ukončiť platnosť zmluvy 

5.Odberate2 podľa príslušných vykonávacíchpredpisov vydá pôvodcovi odpadov potvrdenie  

o odbere a znehodnotení odpadu. 

                                                                          Č.IV. 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú , nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami. 

2.Zmluvu je možné vypovedať s dvojmesačnou výpovednou lehotou.Zmeny a doplnky tejto zmluvy 

môžu byť vykonané len písomným dodatkom k tejto zmluve. 

3.Práva a povinnosti zmluvných strán,ktoré nie sú upravené touto rámcovou  zmluvou sa riadia  

VOP odberateľa a Obchodným  zákonníkom. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch  exemplároch.1. obdrží pôvodca odpadov a 2 odberateľ. 

Zmluva môže byť pripojená k OH fyzických osôb a právnickych osôb pri nakladaní s odpadom,podľa zákona 

o odpadoch č.223/2001. 

5.Zmluvné strany prehlasujú , že sa s touto zmluvou riadne oboznámili a súhlasia s jej obsahom, 

 táto zmluva predstavuje ich skutočnú ,slobodnú a vážnu vôľu ,na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

Dňa : 11.4.2016 

 

...............................................................                                     ............................................................. 

Podpis a pečiatka odberateľa odpadov                                       Podpis a pečietka pôvodcu odpadov 


