
Zmluva č.   /21 
Uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

 

Zhotoviteľ:  PRIM-EKO, s.r.o. 

   Veterná 979/32 

   093 03 Vranov nad Topľou 

   IČO: 36 517 411 

   IČ DPH: SK2022191050 

   Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Prešov 

   IBAN: SK56 7500 0000 0040 0357 1800 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov v Oddieli Sro, 

vl.č.17458/P  

Zastúpený konateľom: Ľubomír Hajník, Kamila Hajníková 

Tel.:0907 415 335, e-mail: primekovt@slovanet.sk  

Technický zástupca: Tatiana Gombošová 

Tel.:0907 414 902, e-mail: primekoke@slovanet.sk 

 

 

Pôvodca odpadu:  Obec Laškovce 

              072 01 Laškovce 36 

   IČO: 00325414 

DIČ: 2020738962 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

   Číslo účtu: SK68 5600 0000 0042 2108 2001 

                                   Zastúpený konateľom: MarekMiker 

                                   Tel./mobil: 0911/434 929, e-mail: ocu.laskovce@gmail.com 
  
 

 

Čl.  I  -  Predmet  zmluvy 

 

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre pôvodcu odpadu zabezpečiť činnosť v oblasti nakladania s odpadmi v 

zmysle a v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a v zmysle a v súlade s ustanoveniami vyko-

návacích a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „vykonávacie pred-

pisy“) a rozhodnutí a iných právnych aktov orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, 

resp. iných subjektov vykonávajúcich štátnu správu v odpadovom hospodárstve (ďalej len 

„rozhodnutia príslušných orgánov“). Pod činnosťou v oblasti nakladania s odpadmi zmluvné stra-

ny rozumejú predovšetkým odber, prepravu, ďalšie nakladanie, zneškodnenie resp. zhodnotenie 

odpadov v rozsahu podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. V prílohe č. 1 

budú špecifikované miesta odberu odpadov v prípade, že miesto odberu nie je totožné za sídlom 

pôvodcu.  

1.2. Podmienkou odberu vybraných druhov odpadov je analýza zloženia odpadu v zmysle výnosu 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2015 o jednotných metódach 

analytickej kontroly odpadov, ktorým sa upravujú postupy odberu vzoriek odpadov na analýzu 

nebezpečných vlastností a zloženia odpadov, postupy prípravy vodného výluhu z odpadov, 

postupy stanovenia sledovaných ukazovateľov odpadov a vodných výluhov z odpadov a postupy 

spracovania výsledkov analýz odpadov a výluhov z odpadov a vyjadrovania výsledkov analýz 

odpadov. Výsledky analýzy vykonanej oprávneným laboratóriom, ktoré vydá Protokol 

z analytickej kontroly odpadov vypracovaný podľa vzoru ustanoveného v Prílohe č. 6 k vyhláške 
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Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, musia vyhovovať legislatívnym podmienkam a 

technickým podmienkam zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, špecifikovaného 

zhotoviteľom. Požadovanú analýzu, vrátane odberu vzoriek môže zabezpečiť za pôvodcu 

zhotoviteľ, avšak na náklady pôvodcu. Špecifikácia požiadaviek na analýzy je v prílohe č. 1 

k tejto zmluve.  

1.3. V prípadoch, kedy zákonná úprava, alebo konečný spracovateľ odpadu (zneškodňovacie zariade-

nie – prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi) nebudú vyžadovať 

analýzu zloženia odpadu podľa čl. 1.2. tejto zmluvy, nie je pôvodca odpadu po odsúhlasení 

zhotoviteľom, povinný takúto analýzu predkladať. 

 

 

Čl. II  -  Čas  plnenia  

 

2.1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú 

2.2. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie predmetu zmluvy na základe písomného upovedomenia pôvodcu 

odpadu, v intervaloch podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve. Upovedomenie môže byť vykonané 

faxom, e-mailom, alebo inou vhodnou formou, ktorej obsah bude nepochybný.  

 

 

 Čl. III  -  Cena  a  platobné  podmienky 

 

3.1. Cena za plnenie podľa tejto zmluvy je účastníkmi stanovená dohodou, v zmysle zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v zn. n. p. a je uvedená v prílohe k tejto zmluve. K cene bude pripočítaná 

príslušná DPH podľa platnej zákonnej úpravy v čase vystavenia účtovného dokladu. V prípade 

preukázateľnej zmeny cien vstupných nákladov zhotoviteľa, devalvácie, revalvácie alebo iného 

inflačného vplyvu pôvodca akceptuje jednostrannú valorizáciu ceny zo strany zhotoviteľa formou 

aktualizácie prílohy. Cenník je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy. 

3.1.1  Cena za zneškodnenie, resp. zhodnotenie vybraných druhov odpadov je stanovená na základe 

analýzy zloženia odpadu. V prípadoch uvedených v čl. 1.3. tejto zmluvy, kde sa analýza 

nevyžaduje, je cena stanovená dohodou.  

3.1.2  Cena za   prepravu  odpadu, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, bude stanovená pred  každou  

prepravou samostatne a bude uvedená  v  „Protokole o odbere  odpadu“. Cena za naloženie 

odpadu činí čiastku 2,00 € za každých začatých 15 minút / jeden pracovník. 

3.1.3 Cena za odber vzoriek, jej prepravu a analýzu odpadu v zmysle Čl. I bodu 1.2. bude určená 

v prílohe  k tejto zmluve.  

3.1.4. Cena za vedenie evidencie – administratívny poplatok – bude účtovaná pôvodcovi odpadu vždy 

ku koncu kalendárneho roka v prípade, že pôvodca v období kalendárneho roka neodovzdá 

zhotoviteľovi žiadny odpad.  

3.2.  Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ  bude skutočne realizované práce pre pôvodcu odpadu 

účtovať v zmysle platných právnych predpisov na základe faktúry, ktorá bude daňovým 

dokladom so všetkými zákonnými náležitosťami. 

Podkladom pre vystavenie faktúry po realizácii výkonu je „Protokol o odbere odpadu“. V prípade 

neuhradenia faktúry v termíne splatnosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, bude ďalší 

vývoz realizovaný až po úhrade zálohovej faktúry, ktorá môže byť pri porušení platobnej 

disciplíny pôvodcom odpadu vystavená zo strany zhotoviteľa podľa predpokladaných množstiev 

a zloženia odpadu vychádzajúc s predošlých odberov. Skutočné množstvá sa účtovne vysporia-

dajú po realizácii výkonu.  

3.3. V prípade, ak je v zmluve dohodnuté, že zhotoviteľ platí za odobratý odpad objednávateľovi, 

objednávateľ vystaví faktúru na základe „Protokolu o odbere odpadu“.  

 

 

Čl. IV - Záväzky  zmluvných  strán 

 

        Zhotoviteľ sa zaväzuje:  



4.1. Zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom 

hospodárstve v dohodnutých termínoch. Pri odbere odpadu zabezpečiť odber, prepravu, 

skladovanie referenčných vzoriek (počas obdobia najviac 2 mesiacov po uskutočnení odberu), z   

ktorých jednu obdrží pôvodca.  

4.2.  Pri odbere odpadu vystaviť  „Protokol o odbere odpadu“,  ktorý obsahuje  najmä dátum odberu, 

druh, množstvo  odobratého odpadu a dohodnutú cenu za odber, prepravu odpadu na miesto   

zneškodnenia resp.  zhodnotenia. 

4.3.  Pri preprave odpadu zaradeného v kategórii N vystaviť „Sprievodný list nebezpečného odpadu“ 

(ďalej len „SLNO“) podľa  Prílohy č. 12 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. 

4.4.  Uhradiť odplatu v tejto zmluve dohodnutým spôsobom . 

 

        Pôvodca  sa zaväzuje: 

4.5.     Minimálne 1x ročne odovzdať odpad na zneškodnenie, resp. zhodnotenie. 

4.6.  Písomne včas oznámiť druh a množstvo odpadu, ktoré požaduje vzorkovať, zneškodniť alebo  

zhodnotiť.  

4.7.  Umožniť zhotoviteľovi  resp.  ním  povereným  tretím osobám vstup do areálu prevádzky za 

účelom realizácie predmetu zmluvy. 

4.8.  Odovzdať odpad na zneškodnenie resp. zhodnotenie vo vyhovujúcich obaloch. Obaly s odpadom 

kategórie N označiť „Identifikačným   listom  nebezpečného odpadu“  v  zmysle Prílohy č. 7 k 

vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

4.9.  Uhradiť riadne a včas odplatu  zhotoviteľovi  v tejto  zmluve  dohodnutým  spôsobom, t. j. do 14 

dní  odo dňa vystavenia faktúry. 

4.10. Zabezpečiť naloženie a preváženie odpadu na vlastné náklady, v opačnom prípade bude pôvodca 

akceptovať hmotnosť udanú zhotoviteľom (v zmysle SLNO). Náklady spojené s naložením 

odpadu budú účtované pôvodcovi na základe potvrdeného „Protokolu o odbere odpadu“.  

 

 

Čl. V  -  Spolupôsobenie  a  podklady  zmluvných  strán 

 

5.1.  Za   účelom riadnej spolupráce sa zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pri 

realizácii predmetu tejto zmluvy. 

5.2.   Plnenie predmetu zmluvy bude zabezpečované na základe: 

        -  právoplatného oprávnenia na podnikateľskú činnosť zhotoviteľa, 

        - súhlasu orgánu štátnej správy, vydaného pre objednávateľa na nakladanie s NO v prípade, ak 

objednávateľ ako pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším 

množstvom ako 1 tona nebezpečných odpadov (pri odbere odpadu zaradeného v kategórii N 

podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), predloženého pôvodcom pri prvom odbere, 

- súhlasu na prepravu nebezpečného odpadu, vydaného príslušným orgánom štátnej správy, 

predloženého zhotoviteľom (pri odbere odpadu zaradeného v kategórii N podľa vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov),  

        -  autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. 

 

 

Čl. VI - Osobitné  dojednania  

 

6.1. Ak analýza referenčnej vzorky, odobratej pri prevzatí odpadu, nebude zodpovedať špecifikácii 

podľa Čl. I tejto zmluvy, pôvodca uhradí preukázané zvýšené náklady, spojené s ďalším naklada-

ním s odpadom. Nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý. 

6.2. Prílohy k zmluve budú aktualizované priebežne, podľa požiadaviek pôvodcu a potreby zhotovi-

teľa a bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 



6.3. Prevzatím odpadu od pôvodcu preberá odosielateľ zodpovednosť za ohlásenie o prepravovanom 

nebezpečnom odpade v zmysle § 26 ods. 4 zákona o odpadoch v spojení s § 11 ods. 3 vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti 

a ohlasovacej povinnosti. Kópie ohlásenia (SLNO) zasiela odosielateľ príslušným úradom (OÚ, 

odbor starostlivosti o ŽP príslušný pre miesto nakládky odpadu u pôvodcu) za obdobie 

kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnila preprava nebezpečného odpadu, do desiateho dňa 

nasledujúceho mesiaca. 

6.4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo, v prípade zmien v  technických a legislatívnych podmienkach 

prevádzkovateľa zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom, na predloženie nových alebo 

rozšírenie už existujúcich chemických analýz nebezpečných odpadov v zmysle výnosu 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2015 o jednotných metódach 

analytickej kontroly odpadov.  

6.5. Ak pôvodca nesplní bod 4.8. tejto zmluvy včas, zhotoviteľ zrealizuje ďalšie plnenie podľa Čl. I a 

II až po úhrade zálohovej faktúry do 30 dní po zaplatení, s čím pôvodca súhlasí bez výhrad.  

6.6.  Pri odbere odpadu zaradeného v kategórii N obdrží pôvodca  SLNO, ako súčasť faktúry. 

 

 

Čl. VII - Záverečné  dojednania 

 

7.1.  K ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť:  

        -  písomnou dohodou so súhlasom oboch zmluvných strán, 

        -  ukončením činnosti zhotoviteľa z rozhodnutia orgánu štátnej správy, 

        - ukončením činnosti pôvodcu 

        - výpoveďou bez udania dôvodu s 2 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým 

dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede. 

7.2. Ostatné dojednania, nepostihnuté touto zmluvou, sa riadia podľa platných ustanovení Obchodného 

zákonníka.                              

7.3.  Zmluva  nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

7.4.  Zmluva je zhotovená v  3 exemplároch, jedno vyhotovenie obdrží pôvodca odpadu. 

7.5. Zmluva bola uzatvorená zmluvnými stranami na základe ich slobodnej vôle, určite, vážne, 

zrozumiteľne, nie v tiesni,  ani v omyle a na znak súhlasu s jej obsahom túto za každého účastníka 

oprávnené osoby podpisujú.   

 

 

        Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

       - prílohy č. 1, 

       - aktuálny Výpis z Obchodného registra pôvodcu alebo iný doklad o registrácii. 

 

 

 

Vo Vranove nad Topľou, dňa  26.4.2021   V Laškovciach, dňa 26.4.2021                 

 

za zhotoviteľa                                                                    za pôvodcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha ku zmluve č.   /21 
 

 

Katalóg. 

číslo 

odpadu 

Názov odpadu Množstvo 

odpadu kg, 

ks, l/rok 

Cena za 

zneškodnenie 

zhodnotenie 

€/kg, l, ks bez 

DPH 

Cena za 

prepravu 

bez DPH 

180103 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie 

podliehajú osobitným požiadavkám 

z hľadiska prevencie nákazy (N) 

* 2,80 €/kg 
 

90,00 €/odber 

*   vyplní pôvodca na základe povolenia na nakladanie s odpadom ak mu bolo vydané Okresným úradom ŽP!  

 
Špecifikácia miesta oberu: 

 MOM  072 01 Laškovce 36 

 

Podmienky odberu:  

 

 Odpady 180103  odovzdať v PE vreciach  

 odpad 180103 (ihly) odovzdať v pevných uzatvorených obaloch, napr. PVC fľaša 

 

 

 

 

Vo Vranove nad Topľou, dňa 26.4.2021          V Laškovciach, dňa   26.4.2021               

 

za zhotoviteľa                                                                    za pôvodcu 

 

 

 

 

 

 

 

 


