




Článok 5 
Doba platnosti zmluvy 

(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.10.2016 do 31.12.2016.
(2) V prípade, že nebude do 31.12.2016 ukončený výber na odberateľa kuchynského odpadu,

zmluva sa predlžuje do 31.3.2017.
(3) Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od

zmluvy alebo písomnou výpoveďou. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana aj
bez udania dôvodu.

(4) Pri ukončení zmluvy výpoveďou zo strany pôvodcu odpadu zmluva zaniká okamžite po
doručení písomnej výpovede a zo strany nakladateľa odpadu po uplynutím !-mesačnej
výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane.

(5) Pri podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcich z tejto strany môže oprávnená strana
okamžite písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej
vinou vznikla v súlade s platnou právnou úpravou.

(6) Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať
porušenia akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná
zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci alebo rozhodnutia
orgánu štátnej správy Slovenskej republiky.

(7) Pôvodca odpadu je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre nakladateľa s odpadom
stalo plnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným.

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

(1) Práva a povinnosti účastníkov zmluvy, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov.

(2) Túto zmluvu je možné meniť len na základe obojstrannej písomnej dohody vyhotovenej vo
forme datovaného a číslovaného dodatku k zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán.

(3) Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Pôvodca odpadu obdrží jedno vyhotovenie a nakladateľ s odpadom jedno vyhotovenie.

(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
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Za pôvodcu odpadu: 
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ŕ"J' nakladateľa s odpadom:1· .. _fag. Albert Groma, konateľ
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Príloha č. 1 
k zmluve o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č . 1:; 

....... ./2016 

V zor tlačiva: .,Obchodný doklad pre VŽ:P" v zmysle článku č. 4 odseku 6 

Doklad č.: Dátum: 
ALL SERVICE, s.r.o Obchodný doklad pre VŽP - materiál kategórie 3 - ,,NEURČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU" 

ALL SERVICE, s.r.o,, Vysokoškol�kov 1757 /1, 010 01 Žilina 

Prepravca 
IČO: 364404 26, IČ DPH: SK202 213 6215 
Tel.: 0907 712 486, e-mail: 

Zapísaná v OR OS Žilina: Odd: Sro, vl. /;. 1i236/L ŠVPS SR - registračné číslo: COLTR40ZA-SK 

Doklad vystavil Meno vodiča: ŠPZ: ZA 501FP 

Potvrdzujeme 12revzatie: Spracovateľ: 

č. 20 01 08 - kuchynský a reštauračný odpad 1 
č. 20 0125 - jedlé oleje a tuky 4 

č. 20 02 01- biologicky rozložiteľný odpad 3 

Pôvodca odpadu 
Obchodné meno: Adresa: 

Mesto/ obec: PSČ: 
(odovzdávajúci) 

IČO: 1 DIČ: Zastúpená osobou: 

Prevádzka Názov prevádzky: Adresa: 

(miesto odberu) Mesto / obec: PSČ: 
1. Bioplyn Horovce 2, s.r.o., Horovce 106, ŠVPS SR: BS-PU32SK, IČO: 455 565 21 

Spracovateľ 2. VAS s.r.o., Mojšov� Lúčka 106,011 76 liiina, ŠVPS SR: PROCP3-ZA 02SK, IČO: 315 876 66 

3. ALL SERVICE, s.r.o., Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 lHina {miesto určenia) 
4. TRA FIN OIL, a.s., Kopeční 1009/12., 710 00 Sl. Ostrova, MSK 26147 /2013, ŽPZ/5727 /2013/Rot, IČ:277 890 66 

Pečiatka odovzdávajúceho / prevádzky Podpis 

odovzdávajúceho 

ii 

! Pečiatka ALL SERVICE, s.r.o.

Množstvo (kg): 

1 Podpis preberajúceho 

······-·····················: .. -;-,; ... , ......... .
Za pôvodcu odpadu: 

·····························
_
·············

_
····· 

Za nakladateľa s odpadom: 
Ing. Albert Gro ma. konateľ 
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