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        Zmluva č.:  2101/2021 

 ZMLUVA O DIELO 
1. Zmluvné strany 

  

Objednávateľ:       

 Obec Jelka 

 So sídlom Mierová ul. 959/17, 925 23 Jelka 

  Bankové spojenie:  

    č. účtu:  

    IČO: 00 306 011   

 DIČ: 2021006691 

    Zastúpený: Ing. Gabriel Kiš, starosta obce 

 Tel. č.: 031 7876 182 

 

Zhotoviteľ :  BEMIA plus, s.r.o. 

  Markusova 534/2 

  942 01 Šurany 

  Zapísaný v OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č.  30437/N 

  Bankové spojenie:  

    č. účtu:   

    IČO:       46 464 123 

 DIČ:   2023395011 

 IČ DPH: SK2023395011 

    Zastúpený:  Ing. Miroslav Bošanský, konateľ 

 Tel. č.:  

 

2. Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa odber, prepravu, zneškodnenie alebo zhodnotenie nebezpečných 

odpadov, ostatných druhov odpadov   špecifikovaných v bode 2.2. Jednotlivé kategórie odpadov sú  uvedené v Katalógu 

odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z.). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilým subjektom na poskytovanie 

služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v zmysle čl. 2. tejto zmluvy a že spĺňa všetky právne predpisy požadované na 

poskytovanie predmetných služieb a zároveň disponuje platnými súhlasmi potrebnými na poskytovanie služieb, ktoré sú 

predmetom tejto zmluvy v zmysle čl. 2. tejto zmluvy.    

 
2.2 Kategórie odpadov, ktoré objednávateľ (pôvodca odpadu) bude produkovať na svojich prevádzkach:    

 

18 01 03  -  odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 

  

2.3 Prevádzky objednávateľa ( pôvodcu ): 

 

..................................................................................................................................................... 

 

3.  Povinnosti objednávateľ 

3.1  Objednávateľ (pôvodca ) sa  zaväzuje, že nebude zmiešavať jednotlivé druhy  odpadov.   

3.2  Objednávateľ  zabezpečí, že nebezpečný odpad bude balený  v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z., § 25 odsek 4. 

 Na balenie nebezpečných odpadov budú použité pevné a nepriepustné obalové materiály.    

3.3   Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi všetky informácie potrebné na vykonanie diela. 

3.4  Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi prístup do svojich priestorov za účelom prevzatia odpadov na 

zneškodnenie, len v sprievode zamestnanca objednávateľa, povereného na výkon takejto činnosti. mesiaca. 
3.5  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela, podľa platobných podmienok uvedených 

v Prílohe k Zmluve o dielo – Cenník. 

 

4. Povinnosti zhotoviteľa 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa nebezpečný odpad, zabezpečiť jeho prepravu v zmysle Dohody ADR, 

zákona o odpade č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť jeho zneškodnenie (zhodnotenie) v súlade 

s právnymi predpismi upravujúce nakladanie s odpadmi. 

4.2 Zhotoviteľ pri preprave nebezpečných odpadov zabezpečuje pre objednávateľa odpadu všetky povinnosti, ktoré súvisia 

s povinnosťou odosielateľa nebezpečných odpadov. 

Povinnosti sú definované zákonom č. 79/2015 Z. z. § 25, § 26 a zákonom o doprave č. 56/2012 Z. z. § 36.  
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4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa všetky predpísané sprievodné doklady pri odvoze odpadov, ktoré sú 

definované zákonom č. 79/2015 Z. z. a Dohodou ADR. 

4.4 Pri preprave odpadu zaradeného v kategórii „N"  zhotoviteľ vystaví Sprievodný list nebezpečného odpadu podľa 

vyhlášky MŽP SR č. 366/ 2015 Z. z. v znení platných predpisov. 

4.5 Pri odbere ostatných druhov odpadu kategórie „O", zhotoviteľ vystaví preberací protokol o odbere odpadu. 

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prevzatím nebezpečného odpadu preberá za odpad zodpovednosť podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi.   

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po prevzatí odpadu  bude objednávateľovi tento úkon fakturovať v zmysle platného Cenníka, 

ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  

 

5. Platobné podmienky 

5.1 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúru za všetky odbery odpadov, ktoré sa  realizované v priebehu obdobia 1 mesiaca, 

v lehote do14 dní po ukončení posledného odberu odpadu v príslušnom určenom období, a to na základe odsúhlaseného 

súpisu množstiev a druhu odpadov podľa sprievodných listov podpísaných oboma zmluvnými stranami resp. zástupcom 

objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou faktúry, a ktoré potvrdzujú skutočné prevzaté 

množstvo odpadov. 

5.2  Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený vyúčtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z 

dlžnej sumy za každý deň omeškania , pokiaľ bude objednávateľ v omeškaní s úhradou sumy účtovanej vystavenou 

faktúrou. Zmluvná pokuta je splatná dňom nasledujúcim po dni, v ktorom nastala skutočnosť oprávňujúca jej 

vyúčtovanie. Vyúčtovaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorý je možné vymáhať aj 

samostatne v plnom rozsahu popri zmluvnej pokute.  

5.4 V prípade, že objednávateľ sumu uvedenú v príslušnej faktúre neuhradí v lehote jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený 

pozastaviť plnenie služieb, na ktoré sa touto zmluvou zaviazal, a to až do úplného zaplatenia splatných záväzkov 

objednávateľa, vrátane príslušenstva alebo riešiť ďalšie poskytovanie individuálnou písomnou objednávkou. 

Objednávateľ nemá nárok na žiadnu finančnú ani inú kompenzáciu v súvislosti s pozastavením plnenia služieb v zmysle 

tohto bodu. 

 

6. Spoločné záverečné ustanovenia   

6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy v plnom rozsahu.  Vzťahy, ktoré nie sú osobitne 

upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

6.2 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si pri plnení predmetu zmluvy všetku potrebnú súčinnosť.  

6.3 Zmeny tejto zmluvy možno uskutočniť len formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve podpísaných oboma 

zmluvnými stranami. 

6.4 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 19.1.2021 do 1.3.2021. Výpovedná lehota je  1-mesačná, a začína plynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, pričom zmluvu je 

možné vypovedať bez udania dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. 

6.5 Platnosť zmluvy automaticky končí, podpisom novej zmluvy na zabezpečenie odvozu odpadov na zneškodnenie medzi 

uvedenými stranami.   

6.6 Zmluva  nadobúda platnosť  a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.   

6.7 Zmluvné  strany   vyhlasujú,  že   si   zmluvu   prečítali,  jej  obsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje 

podpisy. 

6.8 Táto zmluva je  vyhotovená  v dvoch  rovnopisoch, z  ktorých  každá zo  zmluvných   strán obdrží po jednom 

vyhotovení.  

           
V Šuranoch,  dňa 19.1.2021            V Jelke, dňa 21.01.2021 

 
 
 
  

_____________________                                                                            _____________________ 

           zhotoviteľ                                                                                             objednávateľ     
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PRÍLOHA  K ZMLUVE O DIELO č.  2101 /2021 

 

CENNÍK. 

 
 Cena za odvoz a zneškodnenie jednotlivých druhov odpadu, ktoré sú uvedené v bode 2.2 je: 

 

Cena jedného odvozu nebezpečného odpadu je 50,-€. 

  

  

Cena zneškodnenia, zhodnotenia nebezpečného odpadu: 

 

 

 
 

Cena klinix boxu 60 l (plastová nádobka s vrchnákom)            ................................. 10,00 €/ks. 

 

Uvedené ceny sú bez DPH.  

Výška DPH je stanovená podľa platných právnych predpisov.  

 

 

V Šuranoch, dňa 18.1.2021                                                     V Jelke, dňa 21.01.2021    

 

 

 

 

 
…..................................................                                                            ….............................................. 

               zhotoviteľ                                                                                 objednávateľ 
 
 
 
                                                                               

Kat. číslo Názov odpadu 
Kategória 

odpadu 

Cena 

zneškodnenia 

18 01 03 
odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z 

hľadiska prevencie nákazy 
N 2,00 €/kg 


