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č.reg. zmlúv ZpS a DSS 50/2013  

 

ZMLUVA č. RS/O/01/06/2013 

o nakladaní s odpadmi 
uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka  

 

 

 

I. Zmluvné strany: 
 

 

 

1. Objednávateľ : Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych sluţieb vo Svidníku  

Sídlo  : 089 01 Svidník, Ul. SNP4  

Zastúpený:    Ing. Tatianou Pavľučukovou, poverenou vedením zariadenia     

                               sociálnych sluţieb  

   

IČO  : 00696323 

Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu  : 8827323111/5600 

Kontaktná osoba : Ing. Jana Ľos – Boţíková, Ing. Ján Andrejko  

Telefón / fax : 054/7882142 

E-mail  :  

Mobil  : 

 

 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

 

2. Dodávateľ : REAL STYLE, s.r.o. 

Sídlo  : Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 

Zastúpený : Ing. Zuzana Baňasová 

 

IČO  : 36 494 526 

IČO DPH  : 2021842691 

Zapísaný  : Obch. reg. OS Prešov odd: Sro vl. Č. 15032/P 

Bankové spojenie : VÚB Sabinov 

Číslo účtu  : 1851840651/0200 

Kontaktná osoba : Ing. Zuzana Baňasová 

Telefón/Fax :  

E-mail  : office@realstyle.sk 

Mobil  :  

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Str. 2/5 

 

 

II. Predmet, miesto a rozsah plnenia 
 

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie zhodnotenia resp. zneškodnenia a prepravy odpadov (ďalej 

len „odpady“) dodaných objednávateľom v zmysle ustanovení tejto zmluvy a podľa platných 

predpisov zaistiť ich zhodnotenie, respektíve zneškodnenie v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať práce na svoje náklady v poţadovanom rozsahu a kvalite a 

objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť odberateľovi dohodnutú cenu. 

3. Dodávateľ zabezpečí legislatívny servis v zmysle platného zákona o odpadoch a s ním súvisiacich 

predpisov :  

3.1 vedenie evidencie odoberaných odpadov vrátane vypracovania hlásení o vzniku odpadov 

pre príslušný OÚŢP 

3.2 komplexné poradenské sluţby v environmentálnej oblasti  

3.3 zabezpečenie odberu vzoriek a laboratórnych rozborov odpadov  

3.4 v prípade jednorazového vzniku väčšieho mnoţstva odpadov, alebo vzniku nového druhu 

odpadov navrhne technické riešenie odvozu, zneškodnenia prípadne vyuţitia odpadov 

vrátane zabezpečenia cenových relácií  

 

 

 

III. Podmienky plnenia 
 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje pravdivo a čo najpresnejšie informovať dodávateľa o zloţení a spôsobe 

vzniku odpadu. 

2. Objednávateľ v prípade potreby zabezpečí analýzu vybraných druhov odpadov v súlade s vyhl. 

MŢP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení 

neskorších predpisov, vykonanú oprávneným laboratóriom, ktorej výsledky musia vyhovovať 

legislatívnym a technickým podmienkam zhodnotenia resp. zneškodnenia špecifikovaného 

dodávateľom. Poţadovanú analýzu a odber vzoriek môţe zabezpečiť dodávateľ, avšak na náklady 

objednávateľa.  

3. Dodávateľ poskytne v prípade záujmu objednávateľovi, formou prenájmu potrebný počet nádob na 

vývoz odpadu. Objednávateľ je v takomto prípade zodpovedný za ich technickú a hygienickú 

spôsobilosť počas trvania prenájmu. Škody ním spôsobené je povinný nahradiť. 

4.  Vývoz odpadov sa uskutoční v určený deň podľa harmonogramu dodávateľa, ktorý vypracuje po 

vzájomnej dohode s objednávateľom. V prípade mimoriadnej poţiadavky vývozu odpadu od 

objednávateľa, dodávateľ má právo zmeniť deň pravidelného vývozu podľa prevádzkových 

okolností po vzájomnej dohode s objednávateľom a to tak, ţe objednávateľ oznámi svoju 

poţiadavku vývozu písomne, osobne alebo telefonicky. 

5. Objednávateľ umoţní dodávateľovi alebo ním povereným tretím osobám vstup do areálu 

prevádzky za účelom plnenia predmetu zmluvy. 

6. Objednávateľ v prípade pochybností o správnosti deklarácie odpadu, umoţní dodávateľovi 

odobrať kontrolnú vzorku za účelom zistenia zhodnosti druhu odpadu deklarovaného 

objednávateľom. 

7. Po prevzatí odpadu, v prípade, ţe tento zodpovedá podmienkam dodávateľa v tejto zmluve 

uvedených sa jeho drţiteľom stáva dodávateľ so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi. 

8. Objednávateľ zabezpečí označenie odpadov príslušným katalógovým číslom a v prípade 

nebezpečných odpadov ich opatrí Identifikačným a sprievodným listom nebezpečného odpadu, 

ktoré budú súčasťou prepravných dokladov. 

9. V prípade, ţe niektorá zo zmluvných strán utrpí škodu v dôsledku nesprávnych informácií (napr.: 

chybné zaradenie odpadu podľa Katalógu odpadov, primiešanie iného odpadu, významná zmena 

mnoţstva, alebo kvality odpadu a pod.), zodpovednosť za škodu nesie tá zmluvná strana, ktorá 

nesprávnu informáciu poskytla. 
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10. Po prevzatí odpadu vystaví dodávateľ objednávateľovi ,,Protokol o vykonaných činnostiach“, ako 

podklad za účelom fakturácie, ktorý obsahuje najmä dátum odberu, druh a mnoţstvo odobratého 

odpadu, prípadne iné dohodnuté sluţby.  

11. Objednávateľ musí pred prepravou odpady upraviť alebo zabaliť takým spôsobom, aby počas nej 

nemohlo dôjsť k ich samovoľnému úniku alebo rozsypaniu. Za týmto účelom sa pouţijú vrecia, 

sudy, nádoby, kontajnery, alebo iný vhodný spôsob v závislosti od druhu odpadu. 

12. Váţenie alebo sčítanie odpadu sa urobí na mieste zhodnotenia resp. zneškodnenia, alebo inom 

dohodnutom mieste obidvomi zmluvnými stranami. Tento údaj sa zapíše do dohodnutého 

Protokolu o vykonaných činnostiach alebo Sprievodného listu NO.  

 

 

IV. Cena a spôsob platby 

 

1. Ceny za zabezpečenie prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, presná špecifikácia 

daných odpadov, ako aj podmienky legislatívneho servisu, sú uvedené v prílohe č.1, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Ceny sú  stanovené dohodou v zmysle zák. č.18/1996 Z.z. 

3. Zmeny cien uskutočňuje dodávateľ raz ročne a to v mesiaci marec, v závislosti od miery inflácie 

uznanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 

4. Iné zmeny cien sú moţné len v prípade podstatne zmenených ekonomických a hospodárskych 

podmienok na území SR. 

5. K cenám bude pripočítaná hodnota DPH, zodpovedajúca sadzbe DPH platnej v čase uskutočnenia 

zdaniteľného plnenia v zmysle platného zákona o DPH. 

6. Faktúra  bude vystavená dvakrát ročne, do 31.júla  a 20.decembra kalendárneho roka. 

7. Doba splatnosti faktúry je obojstranne dohodnutá na 14 dní odo dňa doručenia.  

8. Faktúra musí obsahovať po vecnej a formálnej stránke všetky náleţitosti daňového dokladu, v 

opačnom prípade ju objednávateľ vráti dodávateľovi na doplnenie. Lehota splatnosti začne plynúť 

dňom doručenia opravenej faktúry. 

9. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnutý predmet zmluvy dohodnutú cenu uvedenú na 

faktúre v lehote splatnosti. 

10. Platby za poskytnutý predmet zmluvy sa budú realizovať bezhotovostným platobným stykom na 

základe vystavených faktúr. 

 

 

V. Záverečné ustanovenia 
 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na web stránke Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych 

sluţieb vo Svidníku. 

2. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú  a to na 5 ( päť ) rokov odo dňa nadobudnutia platnosti 

a účinnosti tejto zmluvy, s trojmesačnou výpovednou lehotou. Výpoveď začína plynúť od prvého 

dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zo zmluvných strán. 

3. Zmluva stráca platnosť, ak nastanú okolnosti, ktoré majú za následok zánik oprávnení k predmetu 

zmluvy. Túto skutočnosť je dodávateľ povinný bezodkladne objednávateľovi oznámiť. 

4. Obidve zmluvné strany vynaloţia úsilie prípadné spory, ktoré môţu vzniknúť pri poskytovaní 

predmetu tejto  zmluvy, riešiť cestou vzájomnej dohody. 

5. Vzťahy  zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliţšie neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

6. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo 

neúčinným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy a zmluvné strany sa 

zaväzujú, ţe ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá pôvodnej vôli strán a účelu podľa 

tejto zmluvy. 
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7. Táto zmluva môţe byť menená a doplňovaná iba očíslovanými písomnými dodatkami, 

podpísanými a odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami a nadobúdajú platnosť a účinnosť 

dňom ich podpisu. 

8. Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené, 

nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, alebo tieto informácie 

nepouţijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

9. Dodávateľ je oprávnený pozastaviť preberanie odpadu a plnenie si svojich povinností uloţených 

touto zmluvou voči objednávateľovi, aţ do doby neuhradenia splatných faktúr objednávateľom. 

10. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho jeden dostane dodávateľ a dva objednávateľ. 

11. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, ţe si zmluvu dôkladne prečítali pred jej uzavretím a 

porozumeli všetkým jej náleţitostiam, a navzájom vyhlasujú, ţe je výrazom ich slobodnej a váţnej 

vôle. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, ţe nekonajú v omyle, v núdzi ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, majú plnú právnu spôsobilosť a ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená. 

 

 

V Sabinove dňa 27.6.2013 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................                                  ...................................................... 

 

Objednávateľ  (pečiatka a podpis)                   Dodávateľ (pečiatka a podpis) 

Ing. Tatiana Pavľučuková, v.r.                                                   Ing. Zuzana Baňasová , v.r. 

poverená riadením ZpS a DSS 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia zmluvy: 27.6.6.2013 

 

 

Dátum účinnosti zmluvy:     28.6.2013       
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Príloha č. 1 

k zmluve č. RS/O/01/06/2013 

 
a) Vývoz a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu 

 

Kat. č. odpadu  

 

Názov odpadu 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 

20 01 08  Biologicky rozloţiteľný kuchynský a reštauračný odpad 

20 01 25 Jedlé oleje a tuky 

20 01 28 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a ţivice iné neţ uvedené v 20 01 27 

20 01 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 

16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky HČFČ a HFČ 

16 02 13 
Vyradené  zariadenia obsahujúce nebezpečné častí, iné ako uvedené v 16 02 09 aţ 

16 02 12 

16 02 14 Vyradené  zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 aţ 16 02 13 

 

b) Legislatívny servis 

 

Služba číslo 

 

Druh služby 

1 
Analýza a vypracovanie programu pôvodcu odpadov / odpadového hospodárstva 

(OH), vrátane revízie interného katalógu odpadov a ILNO 

2 
Priebeţná fyzická a dokladová kontrola odpadového hospodárstva (OH) na 

prevádzke 

3 

Priebeţná evidencia odpadov ( Evidenčné listy odpadov ) 

Vypracovanie hlásenia o vzniku odpadov pre príslušné OÚŢP (Hlásenie o vzniku 

a nakladaní s odpadmi) 

4 
Zabezpečenie súhlasu, resp. predĺţenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými 

odpadmi, ako aj rozšírenie súhlasu v prípade novovzniknutých odpadov 

5 Vypracovanie a doplnenie ILNO ( identifikačný list nebezpečného odpadu ) 

6 
Informovanie objednávateľa o zmenách, úpravách a aktualizáciách zákona 

o odpadoch i súvisiacich predpisov v oblasti OH 

7 
Zastupovanie v prípadnom konaní pred orgánmi kontroly a dohľadu v oblasti 

odpadového hospodárstva 

8 Poradenstvo v oblasti OH 

 

c) Cena za poskytnuté služby  

 

Cena za poskytnuté sluţby uvedené v bode a) a b) tejto prílohy č.1 k zmluve č.RS/O/01/06/2013 

sú stanovené nasledovne : 

Cena paušálna za obdobie šiestich mesiacov    200,- € / bez DPH 

 

V Sabinove dňa 27.6.2013 

 

 

 

............................................................                                   ...................................................... 

Objednávateľ  (pečiatka a podpis)                      Dodávateľ (pečiatka a podpis) 

Ing. Tatiana Pavľučuková, v.r.                                                     Ing. Zuzana Baňasová , v.r. 

poverená riadením ZpS a DSS 

 
Dátum zverejnenia zmluvy: 27.6.6.2013 

 

Dátum účinnosti zmluvy:     28.6.2013       


