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ZMLUVA č. 336/201 6/NO

SLAViOi spel s r.o.

i

ČI. I.

Zmluvné strany
Zhotovíte!'
v zastúpení:
osoba oprávnená jednať:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIČ:
Zapíš, v Obchod, registri:
Držiteľ odpadu:

v zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIČ:
Tel./fax/e-mail:
Zapíš, v Obchod, registri:

ÍT"
i $ ,
'°

L:

0. 03. 2015

KOSIŤ a.s.
Rastislavova 98
043 46 Košice
Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ
Mgr. Ľudovít Mihálik, riaditeľ predaja
36205214
2020061461
SK2020061461
Všeobecná úverová banka, a.s.
2903108353/0200
SK72 0200 0000 0029 0310 8353
SUBASKBX
Okresný súd Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1 169/V
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480

076 64 Zemplínska Teplica
Ing. Jaroslav Spišák, konateľ spoločnosti
36 204 447
2020032003
SK2020032003
VÚB, a.s.
1450115758/0200
SK51 0200 0000 0014 501 1 5758
SUBASKBX
056/6796231
Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12249/V

ČI. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je odber, preprava a ekologické zneškodnenie nebezpečných
odpadov označených podľa Katalógu odpadov (Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z.)
špecifikovaných v prílohe č. l, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

ČI. III.
Doba trvania
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počnúc dňom 01.09. 2016.
2. Zmluvný vzťah zaniká:
a) písomnou výpoveďou adresovanou druhej zmluvnej strane, výpovedná lehota je
l-mesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca od doručenia
výpovede druhej zmluvnej strane
b) písomnou dohodou ku dňu uvedenému v tejto dohode
c) odstúpením od zmluvy podľa článku V. bod 3. tejto zmluvy.
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ČI. IV.
Cena
1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na cene (v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z.
o cenách v platnom znení) vo výške podľa Prílohy č. l, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.
2. Uvedené ceny sú vrátane poplatku za uloženie odpadu (Zákon č. 17/2004 Z.z.
o poplatkoch za uloženie odpadov).
3. V prípade zmeny výšky zákonom stanoveného poplatku za uloženie odpadu bude o túto
čiastku upravená aj cena za zneškodnenie odpadu.
4. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
5. V prípade úpravy cien energií, devalvácie alebo inflačného vplyvu je možné cenu meniť
iba formou písomného dodatku k zmluve.

ČI. V.
Platobné podmienky
1. Cenu za službu (ČI. IV. bod 1. zmluvy) je zhotoviteľ povinný fakturovať držiteľovi
odpadu písomnou formou, a to najneskôr do 15 dní po vykonaní služby.
2. Držiteľ odpadu je povinný uhradiť faktúru do 14 dní od jej doručenia. V prípade
omeškania s úhradou faktúry je držiteľ odpadu povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Podkladom pre
fakturáciu je vážny lístok, sprievodný list nebezpečného odpadu a protokol o odbere
odpadu s presným určením hmotnosti odpadu.
3. Ak je držiteľ odpadu v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 10 dní odo dňa splatnosti,
zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez vyrozumenia držiteľa odpadu. V prípade tohto
postupu nenesie zhotoviteľ zodpovednosť za škody v súvislosti s tým vzniknuté a má
nárok na zaplatenie všetkých služieb poskytnutých držiteľovi odpadu do dňa účinnosti
odstúpenia.

ČI. VI.
Záväzky zmluvných strán
1. Zmluvný partner - zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) vykonať predmet plnenia podľa ČI. II. tejto zmluvy na základe jednotlivých
objednávok od držiteľa odpadu do troch pracovných dní
b) zabezpečiť váženie odobratého odpadu na certifikovanej váhe
c) vykonať všetky práce súvisiace s odberom, prepravou a ekologickým zneškodnením
nebezpečných odpadov v súlade s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia
a bezpečnostnými predpismi
d) zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov v súlade s ADR
e) do desiatich dní od prevzatia odpadu zaslať potvrdený „Sprievodný list nebezpečného
odpadu" držiteľovi odpadu
f) odberom odpadu od držiteľa odpadu prevziať na seba všetky povinnosti vyplývajúce
zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v rozsahu predmetu zmluvy
g) umožniť držiteľovi odpadu prostredníctvom poverenej osoby priebežne kontrolovať
vykonanie prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy
h) poskytnúť poradenskú činnosť.
2. Zmluvný partner - držiteľ odpadu sa zaväzuj e:
a) v prípade potreby vykonania odberu, prepravy a ekologického zneškodnenia
nebezpečných odpadov túto skutočnosť oznámiť minimálne tri dni vopred na tel. č.
7270742,7270744 alebo zaslať avízo na faxové číslo 7270 751 s požiadavkou na
druh dopravy podľa prílohy č. l písm. AJ tejto zmluvy (dopravný prostriedok do l
t, do 5 t, nad 5 t)
2
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b) vystaviť ako súčasť prepravných dokladov sprievodný list nebezpečného odpadu,
ako aj predložiť analýzu odpadu v zmysle § 9 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.,
prípadne kartu bezpečnostných údajov
c) nezmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, ani ich neriediť,
v prípade odpadov obsahujúcich azbest tieto stabilizovať
d) zaplatiť dohodnutú cenu, určenú podľa tejto zmluvy, za službu poskytnutú
zhotoviteľom.

ČI. VIL
Miesto plnenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia budú objekty, resp. prevádzky držiteľa
odpadu.
ČI. VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva Č.493/2014/NO stráca platnosť a účinnosť dňom
31.08.2016.
2. Všetky ustanovenia medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú výslovne dohodnuté
v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Prílohou a zároveň neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti KOSIŤ a.s., ktoré sú záväzné pre obidve zmluvné strany, pokiaľ v zmluve nie
je uvedené, alebo zmluvnými stranami dohodnuté inak.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží
po l rovnopise. Každý rovnopis má hodnotu originálu.
5. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané písomnou formou
a podpísané obidvoma zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy zodpovedá slobodne, určito a vážne
vyjadrenej vôli zmluvných strán. Na znak súhlasu s jej obsahom ju po prečítaní
vlastnoručne podpisujú.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
01.09.2016.
2016

V Košiciach dňa 18.08.2016

f .-i

Zhotovíte!'
ÍZ&SZT c.r.

Rastirlavova 98,043 46 KOŠICE
ICO; 36 205 214

DIČ. SK2020061461
-14-

Držiteľ odpadu // >
AGROPOONIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64
IČO : 36204447 (D DIČ : 2020032003
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PRÍLOHA č. l
k Zmluve Č.336/2016/NO
CENNÍK
prepravy, manipulácie a zneškodnenia vybraných druhov nebezpečných odpadov

\

AJ Cenník prepravy
Preprava nebezpečných druhov odpadov v súlade s dohodou ADR do
Cena
zariadenia na zneškodňovanie odpadov umiestneného na území mesta
€/km
Košice
DODÁVKOVÉ VOZIDLO
do 1 1
1,30 € /km
MAN, IVECO - ramenový nosič kontajnerov
do 5 t
1,60 € /km
MANJVECO-hákový nosič veľkoobjemových kontajnerov nad 5 t
2,20 € /km

B/ Cenník prenájmu kontajnerov
Cenník manipulácie
3
Prenájom veľkokapacitného kontajnera o objeme 5, 7 m
3
Prenájom veľkoobjemového kontajnera o objeme 16, 23, 30 m
Závozník (DODÁVKOVÉ VOZIDLO)

Cena
€ / deň, 15 min.
2,00 € / deň
5,20 € / deň
2,70 € / 15 min.

Manipulácia - vykládka
(DODÁVKOVÉ VOZIDLO)

2,70 € / 15 min.

C/ Cenník zneškodnenia vybraných druhov nebezpečných odpadov

kat.číslo

03 01 04
04 01 08
04 02 14
07 02 16
0801 11
0801 15
0801 17
080121
08 03 12
08 03 14
0803 17
08 04 09

názov druhu odpadu
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce
nebezpečné látky
odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky,
brúsny prach) obsahujúca chróm
odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá
odpady obsahujúce nebezpečné silikóny
odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky
vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú
organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce
organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
odpadový odstraňovač farby alebo laku
odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné
látky
kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky
odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
odpadové lepidla a tesniace materiály obsahujúce
organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

kategória

cena

v€/T

zákonný
poplatok

v€/T

N

132

60

N
N
N

132
132
132

33,19
33,19
60

N

132

33,19

N

132

33,19

N
N

132
132

33,19
33,19

N
N
N

132
132
132

60
60
33,19

N

132

60
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191211

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce
organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
použité vosky a tuky
kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky
odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné
látky
kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci
olej
použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce
nebezpečné látky
kaly z lapačov nečistôt
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami
kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý
základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych
tlakových nádob
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy
olejové filtre
brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest
nebezpečné dielce iné ako uvedené v l 6 0 1 0 7 a ž ! 6 0 1
11,1601 13 a 16 01 14
zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel,
obkladového materiálu a keramiky obsahujúce
nebezpečné látky
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo
kontaminované nebezpečnými látkami
železničné podvaly
bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht
kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné
látky
zemina a kameni vo obsahujúce nebezpečné látky
výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky
štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky
izolačné materiály obsahujúce azbest
iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných
látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
stavebné materiály obsahujúce azbest
stavebné materiály na báze sadry kontaminované
nebezpečnými látkami
iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných
odpadov obsahujúce nebezpečné látky
drevo obsahujúce nebezpečné látky
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z
mechanického spracovania odpadu obsahujúce
nebezpečné látky

kat.číslo

názov druhu odpadu

080411
1201 12
1201 14

1201 16
1201 18
120120
13 05 03

1501 10
1501 11
150202
160107
1601 11
160121
170106

17 02 04
170204
170301
17 04 09
170410
170503
170505
17 05 07
170601

17 06 03
17 06 05
170801
170903
191206

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie
07 01 03 kvapaliny a matečné lúhy

N
N
N

132
132
132

60
60
33,19

N

132

33,19

N

132

60

N
N

132
132

33,19
33,19

N

132

60

N
N
N
N

132
132
132
132

60
60
60
33,19

N

132

33,19

N

132

33,19

N
N
N
N

132
90
132
132

33,19
33,19
60
60

N
N
N
N
N

132
132
132
132
132

33,19
33,19
33,19
33,19
33,19

N
N

132
132

33,19
33,19

N

132

33,19

N
N

132
132

33,19
60

N

132

33,19

kategória

v€/T

N

98,6

Cena
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