
G Traf i n Oil 
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých 

olejov a tukov z domácností. 
V súlade s §269 ods. 2 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

1 . Poskytovateľ služby : 
Trafin Oil SK, s.r.o. 
Sídlo : Sidónie Sakalovej 190/30, Bytča 014 01 

Registrovaný na Okresný súd v Žiline, oddiel: Sro, vložka číslo 59447/L 

IČO: 47313382 

IČ DPH : SK2023813044 

Zastúpený : Ing. Ján Hába 

Bankové spojenie : IBAN : SK93 0900 0000 0051 1795 6367 BIC/SWIFT: GIBASKBX 

Kontaktná osoba : Ing. Adrián Elefant, +421 919 385 837, adrian.elefant@trafinoil.sk. 

odpadv@triedimolei.sk 

Zastúpená starostom : Ing. Jozef Hruštínec 

Sídlo: Kolárovice č. 389, 01354 Kolárovice 

IČO: 00321362 

DIČ : 2020626443 

Bankové spojenie: l^^Cu 6Qhk.fr/ 00 OOOO00316C71000j 

neskorších predpisov uzatvorená medzi: 

Článok I 

Zmluvné strany 

2. Klient: 

Obec Kolárovice 

Tel. č.: Ml- H) 
e-mail: CÓC C /ĹC 1/ť)C f 

mailto:adrian.elefant@trafinoil.sk
mailto:odpadv@triedimolei.sk
http://6Qhk.fr/


Článok II 

Úvodné ustanovenia 

1. Poskytovateľ výslovne prehlasuje, že: 
a. Je odborne spôsobilý k zaisteniu predmetu plnenia tejto zmluvy a po celú 

dobu trvania tejto zmluvy zaistí platnosť všetkých oprávnení, licencií 
a certifikátov, ktoré sú potrebné na uskutočnenie plnenia zmluvy. 

b. Že sa riadne oboznámil s rozsahom predmetu plnenia a miestom realizácie 
zmluvy 

Článok III 

Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje samostatne a na svoj náklad zabezpečí : 
a. Zbierať a likvidovať odpady vedené v katalógu odpadov pod číslom 200125 -

jedlé oleje a tuky. 
b. Dodať dohodnutý počet kusov zberných nádob čiernej farby s oranžovým 

vekom o objeme 240I na ukladanie separovaného odpadu - použitých jedlých 
olejov a tukov z domácností (ďalej len odpad), uložených v pevných obaloch 
(napríklad PET fľaše). 

c. Umiestniť zberné nádoby na miesta určené Klientom, 
d. Polepiť zberné nádoby identifikačnou samolepkou poskytovateľa, 

s informáciou o skladbe zbieraného odpadu a pokynov pre občanov k jeho 
zberu, 

e. Pravidelne volať a zisťovať stav naplnenia nádob, 
f. Pravidelne vyprázdňovať zberné nádoby minimálne v intervale 1 x za 3 

mesiace, alebo pokiaľ sa strany nedohodnú inak. 

2. Klient sa zaväzuje : 
a. Poskytnúť poskytovateľovi služby bezplatne dohodnutý počet miest na 

kontajnerových stojiskách pre umiestnenie jeho zberných nádob pre zber 
odpadu. 

b. Zaistiť propagáciu zberu odpadu v tlačenej forme alebo na stránkach 
obce/mesta minimálne dva krát ročne. 

c. Zaistiť zverejnenie miest, kde sú umiestnené zberné nádoby, na webových 
stránkach obce/mesta, na facebooku, prípadne iných médiách. 

d. Poskytnuté informácie o odpade použiť k povinnosti klienta na úseku 
odpadového hospodárstva a poskytnúť ich subjektom, ktoré spracúvajú 
štatistické dáta o odpadoch. 

e. Zhromažďovať v zberných nádobách iba a výhradne jedlé oleje a tuky, ktoré 
nebudú obsahovať žiadne saponáty. 

f. V prípade nedodržania obsahu zbernej nádoby podľa odstavca e. 
poskytovateľ olej vôbec neprevezme a bude o tom informovať klienta. 



Článok IV 

Miesto a doba trvania zmluvy 

1. Miestom plnenia zmluvy je miesto určené klientom, prípadne viac miest. 
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od účinnosti tejto zmluvy do 31.1.2026 
3. Zmluvný vzťah môže byť ukončený písomnou dohodou zmluvných strán. 
4. Klient môže od zmluvy odstúpiť v prípade obzvlášť závažného porušenia povinností 

tejto zmluvy. 
5. Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že Klient bude v omeškaní svojich 

záväzkov po dobu viac ako 30 dní. 
• 6. Poskytovateľ je povinný zberné nádoby odstrániť z miest určených klientom ku dňu 

skončenia tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. 

Článok V 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena za zber a likvidáciu odpadu podľa tejto zmluvy je stanovená ako mesačný 
poplatok za jeden kus zbernej nádoby a predstavuje: 

Cena za 1 kus zbernej nádoby bez DPH : 2,00€/mesačne 

DPH 20% 0,40€/mesačne 

Cena za 1 kus zbernej nádoby vrátane DPH : 2,40€/mesačne 

2. Počet umiestnených zberných nádob: 2 ks 
3. Cena uvedená v odst. 1 tohto článku je cena pevná, neprekročiteľná a najviac 

prípustná k naplneniu predmetu zmluvy a platí po celú dobu trvania tejto zmluvy. Do 
najviac prípustnej ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zmluvy ( 
napr. dodanie zberných nádob, náklady na dopravu, zber a likvidáciu odpadu, opravy 
a údržba zberných nádob, polep, manipulácia a podobne.) 

4. Doba splatnosti faktúr je dohodou zmluvných strán stanovená na 30 dní od doručenia 
faktúry klientovi. 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

1. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu môžu zmluvné strany iba formou písomných 
dodatkov, ktoré môžu navrhovať obe zmluvné strany a ktoré budú vzostupne 
číslované, výslovne prehlásené za dodatok k tejto zmluve a podpísané oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. 



2. Obe zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nástupníctva sú nástupnícke 
organizácie zmluvných strán viazané ustanoveniami tejto zmluvy v plnom rozsahu. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu 
originálu. Jedno vyhotovenie obdrží poskytovateľ a druhé Klient. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisu. 

V Bytči dňa: 

obecný úrad 
013 54 KOLÁROVICE 

IČO: 321362, DIČ: 2020626443 

OBEC KOLÁROVICE 

Za klienta: Za poskytovateľa: Ing. Adrián Elefant 

GTVafifi Oiľ 


