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o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov
( v zmysle § 269. odst. 2 Obchodného zákonníka)

1.1: Pôvodca odpadu:
Zastúpený:

Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
SWIFT:
IBAN:
Zapísaná v:
Tel. a fax.:
Kontaktná osoba:

a

1.2: Odberatel' odpadu:
Zastúpený:
Adresa:
Adresa prevádzky:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:

Fax:
Záznamník:
Kontaktná osoba:

I. ZMLUVNÉ STRANY

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
MVDr. Anna Suchá - riaditeľka

Važecká 3,08005 Prešov
00691968
2021303042

7757356
l i/ca fi; J;E LEU if

Fecupral, spol. s r.o.
Ing. Hanigovský Štefan - konatel'
Ľ. Štúra 17,08221 Vel'ký Šariš
Jilemnického 2, 080 O1 Prešov
36448974
2020005878

Ing. Ondrijová Erika "1- ••••••••••

e-mail: ..~ ,-

Web stránka: www.fecupral.sk
Zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 105511P
Banka: Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4340040402/3100
SWIFT: LUBASKBX
IBAN : SK77 3100 0000 0043 4004 0402

http://www.fecupral.sk


kat číslo cena €/kg
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2.1·.Ódb~ratel'odpaduzab~zpéí~db~r a následne~k~iogickýnezávadné z~~§k~dn~ni~odpadovI . .

názov odpadu podľa katalógu odpadov
platba pôvodcu

za zneškodnenie

02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O,30ť



2.1. Odberateľ odpadu na základe písomnej al. telefonickej požiadavky pôvodcu odpadu
zabezpečí odber.
2.2. Uvedený odpad bude na mieste uskladnenia! u pôvodcu/ odberateľom v prípade potreby
predupravený a následne odvezený do. úpravárenského zariadenia, resp. zneškodňovacieho
zariadenia.
2.3. Pôvodca odpadu sa zaväzuje odovzdať odpad na zneškodnenie vyprodukovaný vo
vlastnom zariadení I prevádzke I bez akýchkol'vek vedl'ajších prímesí. Jednotlivé druhy
odpadov musia byť skladované samostatne, nesmie dôjsť k ich zmiešaniu.
2.4. Pôvodca odpadu predloží odberateľovi odpadu protokol z analytickej kontroly odpadov.
2.5. Firma Fecupral si vyhradzuje právo odpad nezobrať.
2.6. Doba platnosti zmluvy: zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

III. CENA ZA ZNEŠKODNENIE ODPADU:

3.1. Cena za zneškodnenie odpadu je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle vyhlášky
Č. 18/1996 Zz. Cena je stanovená v bode II. tejto zmluvy za mernú jednotku
zneškodňovaného odpadu.
3.2. cena za dopravu: AVIA, PEUGEOT BOXER, Ford Tranzit, Renault Master: 0,65 E/km

LIAZ, TATRA, Renault Midlum, Renault Premium: 1,49 E/km
nákladka- výkladka 15 min: 2,82 E/15 min.

3.3. Spôsob platby za zneškodnenie odpadu:
3.4. Po odbere odpadu bude vystavená pôvodcovi faktúra za skutočne odobrané množstvo
odpadu. Podkladom pre fakturáciu bude protokol o odbere odpadu potvrdený obomi
zmluvnými stranami alebo potvrdenie o odbere odpadu. K cene účtujeme DPH v zmysle
platných predpisov.
Splatnosť faktúry je 14 dní.
3.5. Ak nesplní objednávateľ platbu za prácu v termíne uvedenom na faktúre, zhotoviteľ si
vyhradzuje právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05% z
nesplnenej
platby za každý deň omeškania.

IV. PODKLADY PRE SPOLUPOSOBENIE POVODCU A ODBERATEĽA:

4.1. Za účelom riadnej spolupráce sa zmluvné strany zaväzujú vzájomnou súčinnosťou.
4.2. Odber a následné zneškodnenie odpadov podľa čl.II. tejto zmluvy zabezpečuje odberatel'
podľa týchto podkladov:
- súhlas pôvodcu na nakladanie s nebezpečným odpadom od príslušného úradu životného
prostredia,
-živnostenské oprávnenie odberateľa na podnikanie v oblasti nakladania s odpadom.

V. ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA:

5.1. Pôvodca sa zaväzuje v prípade potreby na vlastné náklady zabezpečiť technické
podmienky k odberu a predúprave odpadu u pôvodcu:
- prívod elektrickej energie,
-zabezpečenie prístupu ku skladovanému odpadu,
- vhodné obaly na skladovanie odpadov v zmysle platnej legislatívy.
Veľkosť jednej dávky odpadu nesmie prekročiť rozmer 650 mm x 330 mm x 300 mm

VI. zÁv AZKY ZMLUVNÝcH STRÁN:



6.1. Odberateľ sa zaväzuje:
6.1.1. Zabezpečiť odber, prepravu a nezávadne zneškodnenie odpadov ekologicky priaznivým
spôsobom a v súlade s platnými zákonmi a normami v odpadovom hospodárstve v
dohodnutom termíne podľa podmienok čl. III. bodu
6.1.2. Po odbere odpadu vystaviť pôvodcovi protokol o odbere odpadu resp. potvrdenie
množstva odobraného odpadu, ktorý obsahuje druh a množstvo odpadu.
6.1.3. Pri odbere odpadu zaradeného v kategórii N podľa katalógu odpadov vystaviť
pôvodcovi sprievodný list nebezpečného odpadu podl'a vyhlášky MŽP Č. 283/2001 Z.z.

ô.ž.Pôvodca sa zaväzuje:
6.2.1. Písomne resp. telefonicky oznámiť druh a množstvo odpadu podľa čl. 2.1.tejto zmluvy,
ktoré požaduje odobrať na zneškodnenie.
6.2.2. Odovzdať odpad na zneškodnenie minimálne Ix ročne.
6.2.3. Odpad skladovať na mieste umožňujúcom prístup motorovému vozidlu a manipuláciu
pri nakladaní s odpadom/pri prečerpávaní oleja umožniť prístup ku zdroju elektrickej energie/
6.2.8. Umožniť odberateľovi alebo ním poverenej organizácii vstup do areálu prevádzky a
technicky nerušený odber.
6.2.9. Pri odbere odpadu zaradeného v kategórii N podľa katalógu vystaviť sprievodný list
NO v zmysle Vyhlášky MŽP Č. 283/2001 Z.z.
6.2.10. Pôvodca zabezpečí bezpečnú nakládku odpadu na vlastné náklady vo vlastnom areáli.

VII. OSTATNÉ DOJEDNANIA:

7.1. Ostatné dojednania nepostihnuté touto zmluvou sa riadia podľa Obchodného zákonníka a
jeho dodatkov.
7.2. Pôvodca a odberateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli
zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo
tieto informácie nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. V prípade
porušenia tohto bodu si odberateľ vyhradzuje právo uplatniť vzniknutú škodu voči pôvodcovi.
7.3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami.
7.4. Táto zmluva stráca platnosť v nasledovných prípadoch:
7.4.1. Ak pôvodca odpadu neodovzdal odpad na zneškodnenie minimálne jedenkrát ročne.
7.4.2. Dohodou so vzájomným súhlasom oboch zmluvných strán
Ukončenie zmluvy sú obidve strany povinné oznámiť druhej strane minimálne mesiac pred
dňom, kedy má byť zmluva ukončená.
7.4.3. Ukončením činnosti odberateľa z rozhodnutia správnych orgánov.
Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch. Výtlačok č.1 pre pôvodcu a výtlačok č.2 pre
odberateľa.
Na znak súhlasu s podmienkami zmluvy nasledujú podpisy kompetentných zástupcov oboch
zmluvných strán.
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Za odberateľa odpadu:

pečiatka a podpis

VAŠE ODPADY- NAŠE RIEŠENIE
FECUPRAL spol. s r.o.-


