
Zmluva o zbere, preprave a zabezpečení zneškodnenia odpadu
uzavretá podl'a § 269 ods.2zák é.513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka

cl. 1

Zmllnné strany

Obchodný názov:
Sídlo:

lapísarý v obchodnom registri:
Statutámy orgán:
ICO:
tč opH:
Bankové spojenie :

číslo účtu,
kontaktná osoba:
Telefón
e- mail:

/ ďalej len poslEtouateť/

Obchodný názov :

Sidlo:
Štatutámy orgán:
ICO:
DIČ:
T.č:
e-mail:

/ ďalej len objednávateť l

Posk_vtovatel' jc právnická osoba oprávnená podnikat' r,oblasti nak|adanie
s nebezpečrrj,m odpadoln podl'a ri,pisu z olrchodIró registra Okrcsnóho súdu ir-itra. Oddiel:
Sro, vložka číslo 33481A{.

l"oskl,tovatel' v_vkonár,a činnost'uvedenú v čl. I. tejto zmluv\. v rámci rozhodnutia na
súh|as na prel,ádzkovanic zariadenia na zber otlpadov pod č. 18941201311817 - a] - F25 zo
dňa 13. ó. 2013 pod|'a zák. č.2nl2a01 Z.z. o odpadoch a o zmenc a dop|není niektoďch
zákonov, r. platnom zneni, na činnost'- zber alebo preprava odpadov,

1. Fleming, s.r.o,
Južná č. 26. 949 12 Nitra
OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo 33,18liN
lng. Trrmáš Šiška konatef spoločnosti
1ó 980 067
sK202367980l
čSOB, o,r.
1017473ó38/7500
Ing. Tonráš Šiška
0903 7l3 29.1

s is ka. bn o ía] gm ail. c o rn

C)rganizácia sociálnej starrrstlivosti
Horná 1952/1l, 927 0l Sal'a
Dr. Lubor Gáll- riaditel',
17 611 171
202l{l24391)
0903 -165 100
l.gall.íalsala.sk



čl. 1
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je závázok poskytovateťa r.l,konať zber a preprar,.u biologického
odpadu vyprodukovaného objednávateťom /ďalej ien odpad/ z miesta vzniku odpadu
objednávatela do spaťor,ne spoločnosti FCC, s.r.o., odštepný závod Žilina, ktorá lrykoná
jeho zneškodnenie - spaťovaním.

1.2 Zmluva sa oýka nasledovných druhov odpadov:

18 01 03 odpady, ktoných zber a zreškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hťadiska
prevencie nákazy, kategória N, ( ihly, striekačky, ústne lopatky, tampóny, plastikové rukavice,
ruška, pracovné overaly, použité antigénové testy, RT- PCR testy),

tl. 1
Povinn o sti p os kytov ate l'

2,1. Poskytovateť je povirrný prevziať od objednávarel'a triedený a balený odpad a previesť ho
do spaťovne spoločnosti FCC, s.r.o. so sídlom Žíline l ďalej len spaťovňa./ a v tejto spoločnosti
zab ezpe či 1 eho zneško dnenie,

2.2. Poskytovatel' pleveane odpad za účasti povereného zamestnanca objednávateťa
v pracovných dňoch pondeiok piatok, včase od 10:00hod. do 18:00 hod. každý deň.

2.3. Poskytovatel'je oprávnený odmietnuť prevňať nezabalený a neoznačený odpad od
objednávateťa, čím nie je dotknutá povinrrosť objednávateťa zaplatit' manipulačný poplatok vo
výške 12 eur.

2.4. Ptevzaíy odpad za účasti povereného zamestnanca objednávateťa poskytovateť odváži
a zistenú viáhu lyznačí do sprievodného listu nebezpečných odpadov /ďalej 1en SLNO/, z ktorych
jedno r,ryhotovenie odovzdá objedlávateLovi, jedno si ponechá poskytovatel' a dve kópie zašle
poskytovateť na Obvodný urad žvotného prostredia Nitra.

čl.
P ovin n ost i o bj e dn áv ate ť a

3.1. Objednávateť sa zavázuje triediť odpad pdpadne do plastovej nádoby ( klinik box), ktoré
mu budú odovzdané poskytovatelom a zodpovedá za to, že do nádoby nebude vložený
komunálrry resp. iný oclpad, ktor;i móže ohroziť poskytovateťa pri jeho následnej manipulácii.

3.2 Objednávateť sa zavázlle zabezpečiť, aby odpad určený na zber ajeho následný ptevoz bol
skladovaný v neporušených obaloch a zodpoyedá za ocfu,anu životného prostredia počas jeho
skladovarria až do termínu jeho prevzatia poslrytovateťom.



3,2, Objednávateť je povinný pripraviť odpad za účelom jeho zberu v určenú dobu.

3.3. Objednávatel' sa zavázuje odovzdat' odpad minimálne jedenkrát za deň, a to bez
ohl'adu na jeho množstvo a hmotnost'.

CI.4
Cena a platobné podmienky

4"1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmlur,ných stíárl za jeden zber vrátane
prepraly :

- manipulačný poplatok 30 Elr l zber, vžňenie,lypísanie SLNO /
- 1,50 Ew zakaždý aj zaóaly l kg nebezpečného odpadu,
- Klinik box 30L - 6 Errr/ 1 kus,
- Uvedené ceny sú bez DPH.

4.2. Cena manipulačného poplatk-u zahřňa okrem zberu a prepravy odpadu, \yplnenie
identifikačného 1istu nebezpečného odpadu, r,yplnenie SLNO, archivácia dokumentov po dobu 5-
tich rokov.

4.3. Zmena dohodnuíej ceny za prevoz a zneškodnenie odpadu sa bude realizovať na základe
písomného dodatku k tejto ztTtluve a bude závisieť od zmeny vsfupných nákladov na plevoz -
ceny pohonných hmót, ceny energii, výšky inflácie podťa údajov Štatistického uradu SR
a zmeny ceny za kg zneškodnenia odpadu zo strany spaťovne.

4.4 Poskytovatel' lystaví a odošle objednávateťovi faktriru 1 x za mesiac za wkonaný zbet
ajeho prepralu do 5 dní od vykonania zberu s dobou splatnosti 14 dní od prevzatia faktury

4.5. Obj ednávateť je povirrný uhradit'fakturu do 14 dní od prevzatia fŇtfuy. Za deň úhrady sa
považuj e píipísanie celej fakturovanej sumy na účet poskytovatel'a. V prípade omeškania
objednávateťa s úlrradou faktury sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške
0,05%o z nezaplatenej sumy za každý, aj začaíy deň omeškania. ktoný sa obj ednávatel' zaý'á^lje
zaplatiť .

cl. )
Ostatné dojednania

5.1 Zmluva sa uzatviára na dobu neurčitú.

5.2 Zmluvný vzt'ah je moáré skončiť na zák]ade:
a/ písomnej dohody zmluvných strán ku dňu uvedenom v dohode;
b/ písomnou výpoveďou adresovanou druhej zrnluwej strane. Výpovedná doba je dvojmesačná
a začina plyntlť pr',"ým dňom kalendámeho mesiaca nasledujúceho po doručení r,^ýpovede.

5.3 Výpoveď sa považuje za dorrrčenú aj dňom, kedy bola vrátená písomná zásielka z adresy
drrrhej zmluvnej strany, ktorá si v určenej lehote zásielku nepreyzala, prip. ju odmietla prevziat'

I



ato v mkom píipade, ak bola doručená na adresu uvedenú v zmluve a zmenu adresy
objednávateť neomámi1.

5 .4 . Ku dňu skončenia zmlurnrého vďahu sú si zmluvné strany povinné navzájom
lysporiadať všetky závázky, ktoré vzrrikli zo zrrrluvného vň'ahl založeného touto zmluvou.

5.5. Zmlur,né stíany sa zavázllji počas platnosti tejto zmluvy vzájomne sa informovať
o zmenách súvisiacich so zberom a prevozom biologického odpadu, ktoré móže mať vplyv na
plynulý priebeh píevozu, najmá zmenu miesta prevzatia odpadu, zmenu dojednaného terminu
najmenej dva dni vopred, inak nesú zodpovednosť za škodu, ktoru tým druhej zmluvnej strane
spósobili.

5.6 Zmeny a dodatky tejto zmiuly sú možné 1en v písomnej forme.

5.1 Zmhwa je platná a účinná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

5.8 Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, ktoré majú platnost' originálu pre každú
zmluvnú stranu po jednom rryhotovení ajedno r,yhotovenie pre Regionálny urad verejného
zdravotnictva, ktoré lyhotovenie dotučí lrradu objednávateť. Poslc}tovatel' zaroveň oznámi
uvedenému uradu aj ukončenie zmluvného vá'ahu s objednávateťom bez ohťadu na to, z akého
dóvodu dójde k ukončeniu zmlurrného vďahu.

V Nitre, dř^a 28.10. 202I

p o sk_vtovate ť obj r": dnár,atc1-


