
RÁMCOVÁ SPONZORSKÁ ZMLUVA – vývoz kuchynského odpadu

ZMLUVNÉ STRANY

1. Sponzor / Darca/

Názov: PLANTEX, s.r.o.
Sídlo: 92208 Veselé pri Piešťanoch, č. 417
Zast.: Ing. Marián Varga, konateľ, Ing. Ľubomír Lovrant konateľ
IČO: 34141481
IČ DPH: SK 2020389547
Bankové spoj.: UniCredit Bank, Piešťany 
Obchodný register: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka Č. 2060/T

2. Obdarovaný

Názov:  Materská škola Lúčky 14, Holíč
Sídlo:    Lúčky 14, 908 51 Holíč
Zast.:     Daša Sládková, riaditeľka
IČO:      37990411
DIČ:      2022099717

                                                    

Úvodné ustanovenia

     Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  Darca  daruje,  teda  bezplatne  prenecháva  Obdarovanému  a 
Obdarovaný bez výhrad prijíma dar uvedený v článku II.  Zmluvy o spolupráci.

Predmet zmluvy

     Predmetom  tejto  zmluvy  je  zabezpečenie  a úhrada  nákladov  spojená  s vývozom 
kuchynského  odpadu,  ktorý  je  zaradený  v katalógu  odpadov  pod  číslom 20  01  08  / 
rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad zo školskej jedálne počas školského 
roka 2019/2020, t. j. od septembra 2019 do júna 2020 (vrátane).

     Kuchynský odpad zo školskej jedálne budeme vyvážať podľa dohody s Vašou poverenou 
osobou /frekvencia vývozu a objem nádob/. Pravidelný vývoz zabezpečí firma  INTA spol. 
s.r.o. Rybárska  18,  911  01  Trenčín,  Slovakia,  ktorá  je  právne  spôsobilá  túto  činnosť 
vykonávať podľa Medzinárodného certifikátu ISCC EU - certifikát pre spracovanie použitých 
kuchynských olejov  a  tukov UCO.  Ďalej  disponuje  príslušnými oprávneniami  vydanými 
Obvodným  úradom  životného  prostredia  v Trenčíne  reg.  Č.  20/TN-002/  2011,  Štátnou 
veterinárnou  a potravinovou  správou  SR  reg.č.TRAN21TN-Sk  a reg.č.SK01-OOPTN 
a rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia Topoľčany ObÚŽP-ŠSOH-
2012/01177 – Ba. Darca /Plantex s.r.o/ má s firmou INTA spol.s.r.o  podpísanú právoplatnú 
sprostredkovateľskú zmluvu,  ktorá  ho  oprávňuje  túto  činnosť  vykonávať.  Táto  zmluva  je 
súčasťou Zmluvy o spolupráci v projekte Školské ovocie a zelenina.

http://www.inta.sk/dok/iscc.pdf
http://www.inta.sk/dok/iscc.pdf


     Škola zariadenie /školská jedáleň/, je povinná udržiavať zberné nádoby v čistom stave, 
skladovať  v zberných nádobách len predmetný  druh odpadu,  skladovať  zberné nádoby na 
prístupnom mieste pre vývoz. Ak si školské zariadenie do nádob určených na dohodnutý typ 
odpadu dá iný odpad, je  povinný si  takýto odpad zlikvidovať  na vlastné náklady.  Odpad 
nesmie  obsahovať  materiály  a látky,  ktoré  svojimi  vlastnosťami  sú,  alebo  môžu  byť 
nebezpečné  pre  zdravie  človeka  alebo  životné  prostredie   nebezpečný  odpad).  V prípade 
zistenia  nevyhovujúceho  odpadu,  resp.  spôsobu  jeho  balenia  sa  takýto  odpad  neodoberie 
a Darca / Plantex s.r.o./ si môže uplatniť od školského zariadenia náhradu škody.

Záverečné ustanovenia

     Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Ustanovenia tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom SR. Akékoľvek prípadné spory medzi 
zmluvnými  stranami  vyplývajúce  z  tejto  zmluvy  budú  riešiť  zmluvné  strany  prednostne 
vzájomnou dohodou.  Zmluvu je  možné meniť  a  dopĺňať  len  formou písomného dodatku, 
ktorý sa po jeho podpise stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Právne vzťahy neupravené 
touto  zmluvou  sa  riadia  príslušnými  ustanoveniami  Občianskeho  zákonníka  a  súvisiacimi 
predpismi. Táto zmluva bola spísaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje za 
originál. Jedno vyhotovenie je určené pre darcu a jedno pre obdarovaného.

Vo Veselom, dňa...............................                                 V .............................,dňa ...........................

........................................................................                           .................................................................  
Ing. Ľubomír Lovrant, konateľ                                                                               obdarovaný    
Ing. Marián Varga, konateľ


