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ZMLUVA 

O ZBERE ODPADOV Z LAPAČOV TUKOV, ICH ČISTENIE, PREPRAVE 

A LIKVIDÁCII 

 

 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

 

 
Zhotoviteľ:   Fidelity Trade,s.r.o. 

Adresa:   Kornela Mahra 3,  917 08 Trnava       

Zastúpený:    Branislav Pleško 

Bankové spojenie:   IBAN SK93 1111 0000 0011 8416 9007 

IČO:    50 254 081 

DIČ:    2120245875 

IČ DPH:   SK 2120245875 

Telefón:   Branislav Pleško 0908 466 206 

E-mail:   fidelitytradesro@gmail.com   

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 37463/T      

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

           

 

 

 

a 

 

 

 

 

Objednávateľ:  Gymnázium Jána Hollého 
Adresa:   Na Hlinách  7279/30 , 91701 Trnava 
Zastúpený:    Mgr. Ľudovít Vanek 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  SK 86 8180 0000 0070 0049 5420 

IČO:    00160466   

DIČ:     20211407359 

Telefón:    033/ 55 71 435 p. Gabrišková Henrieta – vedúca šk.jedálne   

E-mail:     gabriskova.henrieta@zupa-tt.sk     

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ................., oddiel: .................. Vložka číslo:................. 

 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

 
a) Predmetom zmluvy je zber odpadov v objekte objednávateľa , vyčistenie lapača tukov, zabezpečenie 

dopravy a likvidácie odpadov u konečného spracovateľa odpadov v zmysle platnej legislatívy.  

b) Predmetom zmluvy je druh odpadu 19 08 09 – „O“  - Zmesi tukov a olejov z odlučovača oleja z vody 

s obsahom jedlého oleja a tuku 

 

 
 

 

 

Článok III. 

Podmienky čistenia lapača tukov 

 

 
a) Zhotoviteľ sa zaväzuje , že bude čistiť lapač tukov minimálne 2 krát do roka, v prípade väčšieho 

znečistenia ajviac krát do roka ,na požiadanie objednávateľa na základe objednania telefonicky alebo e-

mailom 

b) Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi prívod elektrickej energie 220V a prívod vody 

c) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 

 

 

 

 

Článok IV. 

Miesto plnenia 

 
a) Zhotoviteľ a objednávateľ budú plniť svoje zmluvné povinnosti s účinnosťou odo dňa podpisu zmluvy 

b) Miestom plnenia je : Gymnázium Jána Hollého , Na Hlinách 7279/30,917 01 Trnava 

 

 

 
Článok V. 

Cenové a platobné podmienky  

 

 

a) Cena za 1 čistenie lapača tuku je 150€ + DPH 

b) Cena za predmet plnenia zahŕňa nasledovné služby: 

- Odber odpadov v mieste ich vzniku 

- V prípade potreby prepláchnutie lapača tukov  

- Manipulačné práce a odvoz odpadov 

- Likvidácia odpadov v zmysle platnej legislatívy 

Kompletné čistenie lapača tukov  pozostáva z : 

- manipulácia s hadicami 

- vyčerpanie LPT 

- vysokotlaké  umytie stien a prepážok lapača tuku 

- oškrabanie tuhých usadenín zo stien a dna 

- vysokotlaké čistenie prívodnej a odtokovej kanalizácie do lapača tukov v dĺžke do 4 m 

- dočistenie dna a stien 

- odvoz a ekologická likvidácia odpadu v zmysle platných predpisov 

-  dopravné náklady 

c) Zrealizované práce bude zhotoviteľ fakturovať po vykonaní prác 1 – krát mesačne s 14 – dňovou dobou 

splatnosti 
d) V prípade omeškania objednávateľa s platením za službu uvedenej v bode a) tohto článku zmluvy, má 

zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň 

omeškania z dlžnej sumy. 
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e) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami  

 

 

 

 

 

 

 
Článok VI. 

Ostatné a záverečné ustanovenia 

 

 

 

a) Zhotoviteľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činnosti popísanej v tejto zmluve. 

Súhlas vydaný OÚŽP v Trnave, číslo reg.: 02/2018/TT/1,2,4, súhlas vydaný Štátnou veterinárnou 

a potravinovou správou SR, číslo reg.: TRAN114TT-SK 

b) Akékoľvek zmeny alebo iné doplnenia zmluvy budú riešené formou dodatku. 

c) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

d) Zmluvu možno ukončiť  1)  Dohodou oboch strán      

   2) Výpoveďou zo strany účastníkov v dvoj mesačnej výpovednej lehote, 

ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení 

e) Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po 1 exempláre.   

f) Zmluvné strany prehlasujú, že sa dôkladne oboznámili so zmluvou a uzatvárajú ju bez nátlaku a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju oprávnení zástupcovia vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Trnave, dňa:  15.3.2019      

 

 

Zhotoviteľ:      Objednávateľ: 

 

 

 

 
 

 

.................v.r................................................   ..............v.r................................................. 

     Branislav Pleško                                                            Mgr. Ľudovít Vanek 

                     Konateľ                                                                   riaditeľ   
             

 

 

 


