
Zmluva o odbere použitého jedlého oleja 
 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

Odberateľ:               biobio s. r. o.  

(Držiteľ odpadu )      Pekárska 160/14 

                               917 01 Trnava 

                               IČO: 53 493 711 

                               IČ DPH: SK2121381724 

                               e-mail: info@biowaste.sk    

   tel.: 0948 755 477, 0917 973 567 

     

Dodávateľ:  obchodné meno: Základná škola s materskou školou 

(Pôvodca odpadu) názov prevádzky: Školská jedáleň 

   adresa prevádzky: Školská 292/7,  972 01 Bojnice 

   IČO:   312 016 28 

   e-mail:   sjbojnice@azet.sk; skolabojnice@azet.sk 

   tel.:   046 540 31 60 - p. Vavrová - vedúca ŠJ 

           

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

Odberateľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve, bude od dodávateľa 

odoberať použitý prepálený rastlinný olej. 

 

Článok III. 

Spôsob plnenia 

 

• Odberateľ zabezpečuje odvoz  odpadu s katalógovým číslom 20 01 25 – jedlé oleje a tuky 

na vlastné náklady a v dohodnutom termíne.  

• Odberateľ zapožičia dodávateľovi adekvátne zberné nádoby v požadovanom množstve, ak 

je to potrebné. Nádoby sú majetkom odberateľa, dodávateľ za ne zodpovedá a je povinný 

v týchto nádobách skladovať len použitý olej a udržiavať ich v čistom stave.  

• Dodávateľ sa ďalej zaväzuje neskladovať a neprimiešavať do použitého oleja zvyšky jedál a 

iný odpad ako je dohodnuté v tejto zmluve. Dodávateľ je zodpovedný za zbernú nádobu 

v prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia. 

• Odberateľ zaplatí dodávateľovi 0,40 eur bez DPH za 1 kg použitého rastlinného oleja. 

Spoločnosť je platcom DPH. 

• Odberateľ zabezpečuje čistenie sudov a súvisiacu evidenciu.  

 

Článok IV. 

Ostatné a záverečné ustanovenia 

 

• Odberateľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činnosti popísanej v tejto 

zmluve. 

• Pri prevzatí odpadu bude vystavený Zberný list pre vedľajšie živočíšne produkty – materiál 

kategórie 3, kde je uvedený dátum, množstvo odobraného odpadu. 

• Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023. Jej platnosť sa 

automaticky predlžuje na obdobie ďalšieho kalendárneho roka, ak pred ukončením doby jej 

platnosti jedna zo zmluvných strán nepodá návrh na uzatvorenie novej zmluvy alebo jej 

ukončenie.  



• Zmluva je vypovedateľná jedine písomne alebo prostredníctvom e-mailu. 

• Zmluvné strany prehlasujú, že sa dôkladne oboznámili so zmluvou a uzatvárajú ju bez 

nátlaku. 

• Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po 1 exemplári.   

• Dodatok : Dokument „Vlastné vyhlásenie o použitých pokrmových olejoch a tukoch 

(UCO)“ 

• Odberateľ vyhlasuje, že na odber použitého oleja má platný certifikát ISCC EU, deklarujúci 

celú cestu tohto druhu odpadu, zabezpečujúci úplnú transparentnosť a dosledovateľnosť. Je 

to najvyššia celosvetovo uznávaná forma certifikácie v tomto obore. 

 

 

V ................, dňa ..................... 

 

 

 

 

 

 

____________________     ____________________ 

Adrian Škultéty, konateľ     Mgr. Jozef Krčík, riaditeľ 

     Meno priezvisko            Meno priezvisko   

       Odberateľ                                                         Dodávateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vlastné vyhlásenie o použitých pokrmových olejoch a tukoch (UCO) na výrobu biopalív  

v súlade s nariadením 2009/28/ES1 podľa ISCC EU  

(tento dokument sa nevzťahuje na dodávky podľa ISCC DE / 36. spolkového nariadenia o ochrane pred 

emisiami)  

  

Pôvod:  

(napr. reštaurácia):  Školská jedáleň 

Ulica:                      Školská 292/7  

PSČ, miesto:              972 01 Bojnice   

Štát:                            Slovensko  

Príjemca 

(Zberné miesto):      biobio s. r. o.    

Podpisujúci vyhlasuje podpísaním tohto vlastného vyhlásenia, že boli splnené nasledujúce 

požiadavky:  

1.  Dodávku tvorí výhradne použitý pokrmový olej2 (UCO) a nie je zmiešaný s čerstvým olejom.  

  

Prosím označte buď a) alebo b):  

a) Pokrmový olej je kompletne rastlinného pôvodu3  x  

b) Pokrmový olej je kompletne alebo čiastočne živočíšneho pôvodu3 (napr. masť, maslo, loj) ☐  

2.  Je k dispozícii dokumentácia o dodaných množstvách.  

3.  
Boli dodržané aplikovateľné národné predpisy ohľadne prevencie vzniku odpadov a zachádzania s 

odpadmi (napr. preprava, dohľad atď.).  

Poznámka: Podpisujúci podpísaním tohto vlastného vyhlásenia potvrdzuje, že audítori z 

certifikačných orgánov (môžu byť sprevádzaní inšpektormi príslušných orgánov s cieľom 

ohodnotenia výkonu certifikačného orgánu), zamestnanci systémov certifikácie a prípadne inšpektori 

národných orgánov môžu preskúmať, či sú splnené požiadavky uvedené v tomto vlastnom vyhlásení.  

   

........................, .................... .................................................................. 

Miesto, dátum  Podpis  

1. Iba biomasa definovaná ako biologicky rozložiteľná zložka produktov, odpadu a zvyškov 
biologického pôvodu (vrátane rastlinných a živočíšnych zložiek) v poľnohospodárstve, lesníctve a 
príbuzných odvetviach vrátane rybárstva a vodného hospodárstva, ako aj biologický rozložiteľná časť 
priemyselného a komunálneho odpadu (nariadenie 2009/28/ES).   

  

2. Prosím vezmite na vedomie, že živočíšny tuk sa v niektorých členských štátoch nepovažuje za 
biomasu. Biopalivo vyrobené zo surovín živočíšneho pôvodu preto nemusia byť v týchto členských 
štátoch započítané do kvóty pre biopalivá.  

  

3. Rastlinný oje použitý na varenie alebo fritovanie mäsa, ktorý preto môže byť kontaminovaný 
živočíšnymi zložkami, nie je klasifikovaný ako živočíšneho pôvodu.  
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