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ZMLUVA

o zabezpečení odberu, prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu
č.257119/HGM-L

uzavretá v zmysle § 269, ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka, zákona Č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

(ďalej len "Zmluva")

Čl.l ZMLUVNÉSTRANY

Objednávateľ Dodávateľ

Stredná škola drevárska Krásno nad Kysucou
l 642,KnK 02302
Prevádzka:

HCM - Žilina,
Stárkova 26, O lO O I Žil ina
Prevádzka:
Stárkova 26, 010 Oi Žilina

Výpis zo živn./obch.rcg:
502-14224
Telefón:

Výpis zo živn./obch.reg:
Odd. Sro vJožka 12027/L
Telefón:
041/5000596
E-maíl:
poiansky@hgm.sk
IČO:
36390119
IČDPH:
SK2020 J04328
mč:
2020104328
Banka:
Tatra banka, a .S. Žilina
Č. účtu:
2629151294/1100
IBA.~:
SK361100 0000 002629151294
Štatutár. zástupca:
RNDr. Zdena Matiová
lng. Juraj PoJanský
Oprávnený rokovať vo veciach
zmluvných:
Ing. Juraj Polanský
Oprávnený rokovať o realizácii odberu
odpadov:
Matej Lajčiak 0911195094

E-mail:

IČO:
00891835
IČDPH:
Nie je platca
mč:

• 2020551753 ..••
Banka:

č. účtu:

lBAN:

Štatutár. zástupca:
Paedr.Ján Palko

Oprávnený rokovať vo veciach
zmluvných:

Oprávnený rokovať o realizácii odberu
odpadov:

Čl. 2 Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní prevzatia,
prepravy a zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov, ktorých pôvodcom (držiteľom) je objednávateľ,
v zmysle ustanovení tejto zmJuvy a relevantných, všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

2.2. Dodávateľ sa zaväzuje prevziať, prepraviť a zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov
uvedených v prílohe č. l, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.



Čl. 3 Čas plnenia

3.1. Dodávateľ zabezpečí plnenie predmetu zmluvy na základe písomnej (faxovej, e-mailovej), telefonickej
objednávky objednávateľa, v ktorej sa upresní najmä:

druh odpadu
množstvo odpadu
spôsob balenia odpadu
miesto uskladnenia odpadu

Po nahlásení objednávky potvrdí dodávateľ dátum odberu.

3.2. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať odber odpadu v zmysle
potvrdenej objednávky podľa odseku 3.l tejto Zmluvy do 21 dní od doručenia objednávky.

Čl. 4 Cena a platobné podmienky

4.] . Cena za plnenie predmetu zmluvy je kalkulovaná a stanovená v zmysle Zákona NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znen í neskorších predpisoch.

4.2. Špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č. l, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

4.3. K cene bude pripočítaná príslušná DPH. V prípade zmeny zákonnej sadzby DPH,
devalvácie, reval /ácie alebo iného inflačného vplyvu, objednávateľ akceptuje valorizáciu
formou dodatku k tejto zmluve potvrdený oboma zmluvnými stranami.

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena sa bude uhrádzať na základe fakturácie dodávateľa prevodom
finančných prostriedkov na účet dodávateľa. Cena za predmet zmluvy sa považuje za uhradenú dňom
pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa

4.5. Dodávateľ vystaví objednávateľovi daňový doklad - faktúru do 15 dní po prevzatí odpadu od objednávateľa.
Podkladom •••pre vystavenie faktúry bude "Protokol o odbere odpadu" vyhotovený na základe skutočne
vykonaných prác a odsúhlasený a podpísaný oboma zmluvnými stranami, ktorý musí byť prílohou každej
vystavenej faktúry.

4.6. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ
má právo účtovať úrok z omeškania podľa ustanovení § 369 ods. l Obchodného zákonníka z nesplatenej
fakturovanej sumy.

4.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje daňového dokladu vyžadované právnymi predpis
alebo touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť túto faktúru dodávate!'ovi na opravu alebo doplnenie.
Splatnosť faktúry počas tejto doby neplynie. Dodávate!' je povinný vráten ú faktúru opraviť alebo doplniť a
opravenú alebo doplnenú faktúru bezodkladne zaslať objednávateľovi. Nová splatnosť faktúry začne plynúť
po doručení opravenej a/alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.

Čl. 5 Záväzky objednávateľa

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje pravdivo a čo najúplnejšie informovať dodávateľa o zložení a spôsobe vzniku
odpadu.

5.2. Objednávateľ zabezpečí analýzu vybraných druhov odpadov v súlade s vyhláškou MŽP SR Č. 371/2015
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vykonanú oprávneným laboratóriom,
ktorej výsledky musia vyhovovať legislatívnym a technickým podmienkam zneškodnenia špecifikovaného
dodávatel'om. Požadovanú analýzu a odber vzoriek môže zabezpečiť dodávateľ, avšak na náklady
objednávateľa.

5.3. Objednávateľ umožní dodávateľovi, resp. ním povereným tretím osobám, ktoré sa preukážu poverením od
dodávateľa vstup do areálu prevádzky objednávateľa.

5.4. Objednávateľ zabezpečí svoju účasť na preberaní odpadu dodávateľom, alebo na to poverí tretiu osobu.

.•



5.5. Objednávateľ berie na vedomie, že až do momentu prebrania odpadu dodávateľom je zodpovedný
manipuláciu s odpadom a je povinný dodržiavať platné právne predpisy. Odpad na zhodnotenie resp.
zneškodnenie odovzdať vo vyhovujúcich obaloch.

5.6. Objednávateľ umožní dodávateľovi odobrať kontrolnú vzorku za účelom zistenia zhodnosti druhu odpadu
deklarovaného objednávatel'om so skutočným stavom.

5.7. Ak odpad nebude možné zhodnotiť resp. zneškodniť v dôsledku nesprávnych údajov objednávateľa o
druhu odpadu dodávateľ má právo vrátiť odpad objednávateľovi a objednávateľ povinný nahradiť
vzniknutú škodu dodávateľovi, ktorá preukázateľné vznikla.

5.8. Objednávateľ zabezpečí preváženie odpadu na vlastné náklady, v opačnom prípade bude akceptovať
hmotnosť udanú dodávateľom (v zmysle "Sprievodného listu nebezpečného odpadu" a "Preberacieho
protokolu").

5.9. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť odplatu dodávateľovi v tejto zmluve dohodnutým spôsobom.

Čl. 6 Záväzky dodávateľa

6.1. Po prevzatí odpadu za podmienok upravených v tejto zmluve, sa jeho držiteľom stáva dodávateľ so
všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi.

6.2. Dodávateľ sa zaväzuje prevziať odpad od objednávateľa bezodkladne po preverení jeho druhu a po splnení
záväzkov v zmysle tejto zmluvy objednávateľom.

6.3. Dodávateľ zabezpečí plnenie predmetu zmluvy v súlade s platnými zákonnými normami v odpadovom
hospodárstse.

6.4.Cena za naloženie odpadu činí čiastku 5,- € za každých započatých 15 minút! jeden pracovník ,ktoré budú
účtované objednávateľovi na základe potvrdeného "Protokolu o odbere odpadu" .

6.5. Pri odbere odpadu vystaví dodávateľ "Protokol o odbere odpadu", ktorý obsahuje najmä dátum odberu, druh
a množstvo odobratého odpadu.

6.6.Pri preprave odpadu zaradeného v kategórii N vystaví "Sprievodný list nebezpečného odpadu" (ďalej len
"SLNO"), v zmysle Vyhlášky MŽP SR Č. 366/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. SLNO musí byť
potvrdený pečiatkou objednávateľa. Dodávateľ vyplňa v SLNO kolónky 1,3,4,7 a 8. Objednávateľ vyplňa
kolónku Č. 2 - Držiteľ - miesto naloženia, Dodávateľ ako odosíelatel' zasiela kópie SLNO na jednotlivé
okresné úrady.

Čl. 7 Ostatné ustanovenia

7.1. Účastníci sa zaväzujú počas platnosti tejto zm luvy vzájomne sa informovať o zmenách vo výpisoch
z Obchodného registra resp. Živnostenského registra zaslaním kópie nového výpisu, a aj bezodkladne
informovať druhú stranu o zmenách svojich peňažných ústavov a bankových účtov.

7.2. V prípade, že objednávateľ bude požadovať zneškodnenie odpadu iného druhu ako je predmetom tejto
zmluvy, bude ich vzájomný vzťah riešený osobitnou zmluvou, dodatkom k tejto zmluve alebo
objednávkou.

7.3. Vzťahy medzi účastníkmi tejto zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa v ďalšom riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka.



ČL 8 Platnost' II účinnost' zmluvy

8. J. Táto zmluva, ako aj jej ďalšie dodatky, nadobúda svoju platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi
zmluvnými stranami.

3.2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

8.3. Zmluvu možno ukončiť:
a) písomnou dohodou účastnikov
b) na základe písomnej výpovede bez uvedenia dôvodu, kde výpovedná lehota je 2 mesiace a začína

plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po dni doručenia výpovede
c) ukončením činnosti dodávateľa z rozhodnutia štátnej správy

8.4. Dodávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade omeškania objednávateľa s úhradou svojich
peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy o viac ako 14 dní po lehote splatnosti. Písomné odstúpenie od
zmluvy zašle dodávateľ objednávateľovi doporučene poštou.

8.5. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade ak objednávateľ opakovane poruší zmluvu
doručením iného ako dohodnutého druhu odpadu.

Čl. 9 Záverečné ustanovenia

9.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
vyhotovení.

9.2 Zároveň týmto zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená vážne, dobrovoľne a za
obojstranne zrozumitel'ných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s touto zmluvou si budú doručovať na svoje
adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že u niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmene adresy
pre doručo'~anie, zaväzuje sa zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, bezodkladne písomne o tom
informovať druhú zmluvnú stranu a zároveň uviesť novú adresu pre doručovanie. Na účely tejto zmluvy sa
považuje písomnosť za doručenú aj dňom, v ktorom si ju druhá zmluvná strana odmietla prevziať, ako aj
dňom, v ktorom sa písomnosť vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako nedoručená.

VKrásne n K] OH. JQ, lnl9 V Žiline, "9. //. eo/e
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Základná finančná kontrola \
Finančnu operaclu .::~e:~:~:::f~::::u::::~k~:t.(\;.~~.:~.=.~::~.~~!]~."
Financnu operaou '"\ '
JeJnie je možné vykona jel • • okračovar je/nie je potrebné vymähar poskytnuté plnenie

PaedDr. Jan Palko.... ... .•.•.• ...• ••.•"."" """"" , " ..•.~:,ll,~i~__


