
ZMLUVA O PREPRAVE A NAKLADANÍ S NEBEZPEČNÝM ODPADOM 
A/ALEBO OSTATNÝM ODPADOM 

uzatvorená podľa § 289 Obchodného zákonníka číslo 513/1991 Z. z. 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Študentská 2, 911 50 Trenčín 
Zastúpená: 
IČO: 31118259 
DIČ:2021376368 

(ďalej ¡ba „objednávateľ") 
Poskytovateľ: 

SE-PRA EKO, s.r.o. 
Braneckého 14 
911 01 Trenčín 
Zastúpená: Ing. Radoslava Porubanová, konateľka 
Označenie registra: OS Trenčín vložka č.: 30048/R 
IČO: 47536811 
DIČ:2024018821 

(ďalej iba „poskytovateľ") 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ zabezpečí odber, prepravu, ďalšie nakladanie, zneškodňovanie resp. zhodnotenie 
odpadov v rozsahu podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť k tejto zmluve. V prípade 
ak má objednávateľ záujem dodať iný odpad ako odpad, ktorého cena za zneškodnenie je uvedená 
v prílohe č.l tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený dodať takýto odpad na prepravu a 
zneškodnenie len po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom súčasťou dohody bude okrem 
iného aj určenie výšky ceny za prepravu a zneškodnenie takéhoto odpadu. 

2. Podmienkou odberu vybraných druhov odpadov je analýza zloženia odpadu v zmysle Vyhlášky 
MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení platných 
predpisov, vykonaná oprávneným laboratóriom, ktorej výsledky musia vyhovovať legislatívnym 
podmienkam a technickým podmienkam zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, 
špecifikovaného poskytovateľom, alebo karta bezpečnostných údajov. 

Článok III. 
v 

Cas plnenia 

1. Poskytovateľ zabezpečí plnenie predmetu zmluvy na základe písomnej (e-mailovej) požiadavky 
objednávateľa. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 10. 2018, alebo do vyčerpania finančného limitu 
1033,02,- C, stanoveného predpokladanou hodnotou zákazky podľa cenovej ponuky vyhodnotenej 
dňa 18. 09. 2017. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni žverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR. 
Platnosť zmluvy môže byť ukončená dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou. Výpovedná 
lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 



doručení výpovede druhej strane. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať na základe písomných 
dodatkov schválených a podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

Článok IV. 
Cena za zneškodnenie odpadu a platobné podmienky 

1. Cena za plnenie je stanovená ako cena dohodou, v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a je 
uvedená v prílohe k tejto zmluve. K cene bude pripočítaná DPH. Súčasťou ceny bude aj poplatok 
obci za uloženie odpadu podľa § 2 ods. 1 Zákona o poplatkoch. V prípade devalvácie, revalvácie 
alebo iného inflačného vplyvu objednávateľ akceptuje valorizáciu ceny formou aktualizácie 
prílohy. 

2. Cena za zneškodnenie, zhodnotenie vybraných druhov odpadov je stanovená na základe analýzy 
zloženia odpadu. 

3. Cena za prepravu a naloženie odpadu, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, bude uvedená v 
„Zázname o prevádzke vozidla nákladnej dopravy - kópia", ktorý bude súčasťou faktúry. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude skutočne realizované práce účtovať daňovým 
dokladom - faktúrou. 

5. Po realizácii výkonu vystaví poskytovateľ objednávateľovi faktúru, podkladom ktorej je 
„Sprievodný list odpadu, Vážny lístok, Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy - kópia" . 

6. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúr do 14 dní, od vystavenia faktúry. Peňažný záväzok 
sa považuje za splnený pripísaním sumy peňažného záväzku na bankový účet poskytovateľa. 

7. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny za zneškodnenie odpadu sa zmluvné strany 
dohodli, že objednávateľ uhradí poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň 
omeškania z dlžnej čiastky až do zaplatenia. V prípade neuhradenia faktúry alebo jej časti je 
poskytovateľ oprávnený pozastaviť objednávateľovi preberania odpadu, jeho prepravu a 
zneškodňovanie až do momentu splnenia všetkých splatných záväzkov objednávateľa. 

Článok V. 
Osobitné ustanovenia 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v súlade s platnými zákonnými 
predpismi v odpadovom hospodárstve v dohodnutých termínoch. 

2. Pri odbere vystaviť „Sprievodný list odpadu", ktorý obsahuje najmä dátum odberu, druh, 
množstvo odobratého odpadu a dohodnutú cenu za odber, prepravu odpadu na miesto 
zneškodnenia resp. zhodnotenia. 

3. Pri preprave odpadu zaradeného v kategórii N vystaviť „Sprievodný list nebezpečného odpadu" 
(ďalej len „SLNO"), podľa Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. v znení platných predpisov. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje písomne oznámiť druh a množstvo odpadu, ktoré požaduje, zneškodniť 
alebo zhodnotiť minimálne 5 pracovných dní pred termínom odovzdania takéhoto nebezpečného 
cdpadu a to formou objednávky tel. +421 907 074 493 alebo e-mailom porubanova@,sepraeko.sk / 
cc zovcak@sepraeko.sk. Objednávka prepravy a zneškodnenia nebezpečných odpadov sa stáva 
záväznou po potvrdení poskytovateľom. Umožniť poskytovateľovi resp. ním povereným tretím 
osobám vstup do areálu prevádzky. Odovzdať odpad na zneškodnenie resp. zhodnotenie vo 
vyhovujúcich obaloch. Obaly s odpadom kategórie N označiť „Identifikačným listom 
nebezpečného odpadu" v zmysle MŽP SR č. 371/2015 Z. z. v znení platných predpisov a tiež sa 
zaväzuje dokladovať parametre nebezpečného odpadu odbornou analýzou spracovanou 
akreditovaným laboratóriom alebo kartu bezpečnostných údajov. V prípade ak objednávateľ 
nepredloží poskytovateľovi dokumenty v zmysle predchádzajúcej vety a voči poskytovateľovi 
bude z uvedeného dôvodu vyvodená sankcia zo strany orgánu verejnej moci, objednávateľ sa 
zaväzuje odškodniť poskytovateľa za akékoľvek takto vzniknuté náklady vrátane príslušnej 
sankcie a nákladov konania. 

5. V prípade pochybností pri zisťovaní druhu nebezpečného odpadu objednávateľ umožní 
poskytovateľovi odobrať kontrolnú vzorku za účelom overenia správnosti vykonanej odbornej 
analýzy nebezpečného odpadu ak je táto potrebná, resp. zabezpečenia zhodnosti druhu 
nebezpečného odpadu deklarovaného objednávateľom so skutočným stavom. Ak dodaný 
nebezpečný odpad vykazuje vlastnosti, ktoré sú v rozpore s vlastnosťami deklarovanými 

f.r 
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objednávateľom, poskytovateľ má právo nebezpečný odpad vrátiť objednávateľovi a vyúčtovať 
objednávateľovi všetky preukázané vzniknuté náklady. 

6. V prípade zistenia nezhody kategórie nebezpečného odpadu uvedenej na sprievodnom liste 
nebezpečných odpadov so skutočnosťou, alebo ak dodaný nebezpečný odpad vykazuje vlastnosti 
ktoré sú v rozpore s deklarovanými vlastnosťami, má poskytovateľ právo nebezpečný odpad vrátiť 
objednávateľovi a vyúčtovať objednávateľovi všetky preukázané vzniknuté náklady. Poskytovateľ 
je oprávnený objednávateľovi navrhnúť možnosť zneškodnenia nebezpečného odpadu iným, 
zodpovedajúcim spôsobom. Ak objednávateľ súhlasí s postupom navrhnutým poskytovateľom,, 
objednávateľ dodá poskytovateľovi nový sprievodný list nebezpečných odpadov so správnymi 
údajmi a uhradí cenu za zneškodnenie odpadu v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy. Ak ide o iný 
nebezpečný odpad ako je uvedený v prílohe č. 1 objednávateľ spolu so sprievodným listom 
nebezpečných odpadov poskytovateľovi doručí tak isto aj objednávku na zneškodnenie takéhoto 
nebezpečného odpadu, odbornú analýzu spracovanú akreditovaným laboratóriom a cena za 
zneškodnenie takéhoto odpadu bude objednávateľovi účtovaná v zmysle dohody medzi 
poskytovateľom a objednávateľom. V prípadoch vyššie uvedených nesie po celý čas 
nebezpečenstvo škody na odpade, prípadné škody odpadom spôsobenej objednávateľ. 

7. Ak sa nezrovnalosť medzi údajom o nebezpečnom odpade na sprievodnom liste nebezpečného 
odpadu a skutočným druhom nebezpečného odpadu zistí až po vysypaní nebezpečného odpadu a 
ide o odpad, na ktorého zneškodnenie nemá poskytovateľ oprávnenie, poskytovateľ zabezpečí 
jsho odstránenie a jeho zneškodnenie v súlade s platnými predpismi. Objednávateľ je povinný v 
takomto prípade uhradiť poskytovateľovi všetky a akékoľvek náklady, ktoré týmto 
poskytovateľovi vznikli. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade uhradí objednávateľ 
poskytovateľovi aj zmluvnú pokutu vo výške 15% z nákladov, ktoré vznikli za odstránenie a 
zneškodnenie takéhoto nebezpečného odpadu, pričom zmluvná pokuta je najmenej 200,- €. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje pravdivo a čo najúprimnejšie informovať poskytovateľa o zložení a 
spôsobe vzniku odpadu a to pred požadovaným vývozom v rámci objednávky, pričom je tiež 
povinný poskytnúť všetky doplňujúce informácie s odpadom, o ktoré ho poskytovateľ požiada, 
pričom tieto informácie musí doručiť v písomnej forme, a to najneskôr do 3 dní od požiadania 
cestou e-mailom. 

9. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať poskytovateľa o zmene pôvodne uvedených 
vlastnosti alebo kvality nebezpečných odpadov a dodať novú analýzu. 

10. Objednávateľ súhlasí s tým, že stanovenie hmotnosti nebezpečného odpadu bude vykonané 
automaticky výpočtovým systémom spojeným s váhou v areály odpadov, prípadne iným, oboma 
zmluvnými stranami odsúhlaseným spôsobom. 

11. Ak objednávateľ resp. osoba konajúca v jeho mene poruší povinnosť dohodnutú v tejto zmluve 
resp. akúkoľvek inú zákonnú alebo zmluvnú povinnosť, zodpovedá za škodu , ktorú tým 
poskytovateľovi spôsobí a zaväzuje sa ju aj uhradiť v celom rozsahu. 

12. Objednávateľ sa zaväzuje splniť všetky povinnosti, ktoré mu ukladajú ustanovenia zákona o 
odpadoch v znení ďalších predpisov a zaväzuje sa dodržiavať všetky súvisiace právne predpisy (v 
oblasti nakladania s odpadom). 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. 'OsUtné dojednania, nepostihnuté touto zmluvou, sa riadia podľa Obchodného zákonníka SR. 
2. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
3. Zmluva bola uzatvorená zmluvnými stranami na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni, ani 

v omyle a na znak súhlasu s jej obsahom túto zmluvu podpisujú osoby na to plne právne 
oprávnené. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1. 

V Trenčíne, dňa 

ía objednávateľa Za poskytovateľa: 
Ing. Radoslava Porubanová 



Príloha č. 1 k zmluve o preprave a nakladaní s nebezpečným odpadom a/alebo ostatným 
odpadom 

Katalóg. 
číslo 

odpadu 

Názov odpadu Cena za zneškodnenie, 
zhodnotenie zal tonu 

12 01 09 Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény (rezné a 
brúsne emulzie) N 

150,00 € 

16 02 Odpad z elektrických a elektronických zariadení (počítače, 
tlačiarne, a pod.) N 

0,00 € 

16 02 11 Chladiarenské zariadenia N 0,00 € 
16 05 07 Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z 

nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N 
4 500,00 € 

16 05 08 Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z 
nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N 

4 500,00 € 

16 06 Batérie a akumulátory N 0,00 € 
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií O 45,00 e 
17 04 Kovy vrátane ich zliatin O 0,00 e 
18 01 03 

j 
Odpady, ktorých zber podlieha osobitným požiadavkám 
z hľadiska prevencie nákazy N 

300,00 € 

20 01 08 j Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 68,00 € 
20 01 21 j Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 351,00 € 
20 01 25 | Jedlé oleje a tuky O 68,00 e 

Ceny sú uvedené bez DPH v znení zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. 
Ceny sú uvedené vrátane poplatku za uloženie odpadov na skládku v znení zákona č. 17/2004 Z. z. 
Cena za vývoz odpadu - ramenový nosič kontajnerov 
1 km jazdy - 1.25,-€ (sólo), 
Cena za vývoz odpadu - dodávka do 3,5t 
lkm j a z d y - 0 . 5 6 , - 6 
Stojné / 1 h o d . - 2 2 . 0 0 , - € 

Za odvoz odpadu z elektrických a elektronických zariadení (kód 16 02) nebude účtovaná doprava. 

Technické a organizačné podmienky odberu: 
Zneškodnenie odpadu bude vykonané len na základe objednávky potvrdenej objednávateľom. 
Odpad na zneškodnenie je objednávateľ povinný odovzdať vo vyhovujúcich obaloch. 
Jednotlivé druhy odpadov musia byť osobitne oddelené a dodané tak, aby bol možný ich odber, prevzatie 
a zneškodnenie podľa jednotlivých druhov odpadov. 

V Trenčíne, dňa 

Za objednávateľa: Za poskytovateľa: 
Ing. Radoslava Porubanová 


