
Zmluva
o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadov.

1.
Zmluvné strany

1.1. Pôvodca odpadu :
Sídlo:

Prevádzka:

IČO:
DIČ:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Kontaktná osoba:
Tel.+ Fax:

e-mail:

( ďalej len objednávateľ)

1.2. Odberateľ odpadu :
Sídlo:

Prevádzka:
DIČ:

Právna forma:

Zapísaný:
Bankové spojenie:

IBAN:
SWIFT/BIC:
Zastúpený:
Tel.+ Fax:

e-mal:
GSM dopravcu:

( ďalej len zhotoviteľ)
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REUMED s.r.o.
Kollárova 2558/12, 052 01 Spišská Nová Ves
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
2022116558
Spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obch. registri OSKE 1., Vložka č.: 17533/V, Oddiel:
Sro
VÚB Banka Slovensko, a.s.

SUBASKBX
MUDr. Višňovská Lenka
+421 53 4199 406
reumed.sk@gmail.com
+421 949 763 550

len.visnovska@gmail.com

II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je odber nebezpečného odpadu zhotoviteľom, jeho preprava
a zneškodnenie v zariadení spol. Fecupral, s.r.o. Veľký Šariš, alebo ZEVO, Kokšov-Bakša, prevádzkovateľ Kosit a.s.,
Košice.
V zmysle zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a Vyhl. č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg
odpadov sa jedná o následné druhy odpadov:

kat. číslo: Názov odpadu podľa katalógu odpadov

18 0103 odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám
z hľadiska prevencie nákazy



III.
Čas plnenia

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť nadobúda dňom podpisu.

IV.
Cena a platobné podmienky

4.1 Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. je stanovená dohodou zmluvných strán
4.1.1. cena za likvidáciu 1 kg odobraného odpadu 2,00 €
4.1.2. cena za manipuláciu a odvoz za 1kg 4,00 €

Pri odbere nad SO kg vrátane, poskytujeme zľavu až do výšky 20% z celkovej fakturovanej ceny.
4.2 Cena podľa čl. 4.1. bude fakturovaná objednávateľovi na základe skutočného množstva

odobraného odpadu vyznačenom na SLNO.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi vystavenú faktúru do 14 dní od dátumu vystavenia.
Za každý deň omeškania môže zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi čiastku vo výške 0,05%
z dlžnej sumy narastajúcim spôsobom.

4.4 Uvedené ceny sú vrátane DPH.

v.
Spôsob a podmienky plnenia predmetu zmluvy

5.1 Zhotoviteľ odvezie pripravený odpad vlastným vozidlom na základe dohodnutého harmonogramu,
prípadne na základe telefonickej objednávky v termíne po dohode so zhotoviteľom.

5.2 zhotoviteľ:

- Zabezpečí odber a zneškodnenie odpadov ekologicky priaznivým spôsobom
a v súlade s platnými zákonmi a normami v odpadovom hospodárstve v dohodnutom termíne
podľa podmienok čl. IV. bodu 4.1.

- Pri odbere odpadu zaradeného v kategórii N podľa katalógu odpadov potvrdí pôvodcovi pripravený
a vypísaný sprievodný list nebezpečného odpadu podľa vyhlášky MZP č. 283/2001.
- Môže poskytnúť pôvodcovi obalový materiál na zber a zabalenie odpadu.

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje dodať odpad v nepremokavých a neprederavených obaloch, pevne
zabalených, aby pri manipulácii s odpadom nedošlo k roztrhnutiu obalu, pričom maximálny rozmer
jednej dávky odpadu (obalu) nesmie prekročiť rozmer 650x330x300 mm a maximálna prípustná
hmotnosť jedného obalu s obsahom je 10kg.

Tieto obmedzenia vyplývajú z technologických možností spaľovacieho zariadenia. Každý obal bude
viditeľne označený štítkom, na ktorom bude uvedený druh a katalógové číslo odpadu, množstvo,
pôvodca a dátum odvozu.

5.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že ostré predmety (ihly, sklo, ... ) budú zabalené v plastových obaloch tak,
aby nedošlo k poškodeniu obalu a následnému poraneniu pracovníkov manipulujúcich s odpadmi.

S.S Objednávateľ sa zaväzuje, že v dohodnutý deň zberu odpadu bude mať odpad pripravený
a zabalený podľa predchádzajúcich bodov a že umožní pracovníkovi zhotoviteľa vstup do prevádzky
k odberu odpadov bez zbytočných prieťahov.

5.6 Prevzatím odpadu preberá zhotoviteľ zodpovednosť za ďalšiu manipuláciu s ním.
5.7 Objednávateľ sa zaväzuje v prípade, že na štítku a na sprievodnom liste nebezpečného odpadu

nebude uvedené správne množstvo odpadu v kilogramoch, bude akceptovať váhu pri prevážení
v spaľovni odpadov spoločnosti Fecupral s.r.o. Veľký Šariš, alebo ZEVO, Kokšov-Bakša, prevádzkovateľ
Kosit a.s., Košice.



Vl.
Záverečné ustanovenia

6.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami.
6.2 Táto zmluva stráca platnosť v nasledovných prípadoch:

- Ak pôvodca odpadu neodovzdal odpad na zneškodnenie minimálne jedenkrát štvrťročne.
- Dohodou so vzájomným súhlasom oboch zúčastnených strán. Ukončenie zmluvy sú obe strany
povinné oznámiť druhej strane minimálne mesiac pred dňom, kedy má byť zmluva ukončená.
- Ukončením činnosti zhotoviteľa z rozhodnutia správnych orgánov.

6.3 Platnosť zmluvy je podmienená platnosťou súhlasov štátnej správy na nakladanie s nebezpečným
odpadom a prepravu nebezpečných odpadov zhotoviteľa.

6.4 Meniť, alebo dopÍňať obsah tejto zmluvy je možné len písomnými dodatkami, podpísanými
štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán.

6.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu a každá
zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári.

6.6 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných
podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
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