
Z M L U V A 

O ODBERE NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

 

uzatvorená dňa  4.1.2016  v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

medzi 

 

Objednávateľ:                                  Dolnooravská NsP, Mudr.L.N.-Jégého 

Sídlo:                                                  Nemocničná 1944/ 10 

                                                            026 01 Dolný Kubín 

Zastúpená:                                        PhDr. Jozef Mintál, MBA                                                                  

IČO:                                                    00634905                                                                           

DIČ:                                                    2020563754                                                                              

IČO pre DPH:                                    SK2020563754 podľa §4 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                 

a              
Dodávateľ:                                        spoločnosť  SANAMEDO  s.r.o.                                        

Sídlo:                                                  Rosinská cesta 12, 01008  ŽILINA 

Registrácia:                                       OR Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 18427/L 

Zastúpená:                                        Rovnianek Juraj – konateľ 

IČO:                                                    36717151           

DIČ:                                                    2022298432                       

IČO pre DPH:                                    SK 2022298432 

Bankové spojenie:                           Prima banka Slovensko a.s.           

Číslo účtu:                                         0397240001/5600 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. 

Predmet a účel zmluvy 
 

1.1 Predmetom zmluvy je odber nebezpečného biologického odpadu zo zdravotníckej starostlivosti ďalej likvidovaný 

a zhodnocovaný u zmluvných partneroch v spaľovniach a v prevádzkach určených pre tieto účely na celom území 

Slovenskej republiky. 

Zmluva sa týka týchto druhov určených na odber: 

18 01 03                  odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným 

                                  požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, 

18 01 08                  cytostatiká a cytostatické liečivá 

18 01 02                  časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv 

                                  okrem 18 01 03 

                    

                                  

1.2 Odber biologického odpadu uvedených kategórii v bode 1.1. tejto zmluvy v zmysle rozhodnutí Obvodného úradu 

Životného prostredia v Žiline, Č.s: OU-ZA-OSZP3-2017/028315-003/Slt zo dňa 14.7.2017. 

 



 

1.3 Preprava objednávateľom bude vykonávaná na základe vydaných povolení: Súhlas na prepravu z celého územia  

Slovenskej republiky vydal Krajský úrad životného prostredia v Žiline pod číslom  A/2007/005665/S1 dňa 27.11.2007 

a Súhlas na prepravu z predmetného zariadenia do zariadení určených na likvidáciu nebezpečného odpadu vydal 

Okresný úrad Žilina odb. star. o život.prostredie .Č.s: OU-ZA-OSZP2-2017/037240-002/Chab.zo dňa 20.9.2017. 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                           

2. 

Cena a platobné podmienky 
 

2.1   Cena za zneškodňovanie odpadu je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z.  

         o cenách vo výške: 

         18 01 03  .................................0,44 Eur/kg ( bez DPH, vrátane dopravy) 

         18 01 02  .................................0,65 Eur/kg ( bez DPH, vrátane dopravy) 

         18 01 08  .................................0,65 Eur/kg ( bez DPH, vrátane dopravy) 

          

2.2    Platnosť ceny za zneškodnenie odpadu sa stanovuje na jeden kalendárny rok.      

2.3    Dodávateľ si vyhradzuje právo požiadať o úpravu ceny za zber odpadu v priebehu zmluvného obdobia ak dôjde k  

          zmene nakupovaných cien energií a služieb, alebo k zvýšeniu výrobných nákladov a to formou písomne uzatvoreného 

          dodatku medzi zmluvnými stranami. 

2.4     Dodávateľ vystaví a odošle objednávateľovi fakturáciu za jednotlivé dodávky odpadu v zmysle článku 2 ods. 2.1 do  

           3 dní po prevzatí odpadu s dobou splatnosti 30 dní odo dňa doručenia. 

2.5     Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru najneskôr do 30 dní od dátumu doručenia faktúr dodávateľovi. Za deň platby 

           sa považuje pripísanie celej fakturovanej čiastky na účet dodávateľa. V prípade omeškania objednávateľa s platbou,  

           dodávateľ môže vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeš- 

           kania.                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                        

3. 

Spôsob plnenia zmluvy 
 

3.1    Pred odovzdávaní vyplní objednávateľ sprievodný list nebezpečného odpadu ( ďalej len SLNO ) a identifikačný list ne- 

          bezpečného odpadu. SLNO musí byť potvrdený pečiatkou objednávateľa a podpisom zodpovedného pracovníka. 

3.2     K vyplnenému sprievodnému listu pri vyskladňovaní nebezpečného odpadu musí objednávateľ priložiť identifikačný 

           list nebezpečného odpadu 

3.3     Hmotnosť privezeného odpadu bude zistená odvážením na váhe nachádzajúcej sa v areáli spoločnosti dodávateľa. 

3.4     Odpad bude vyskladňovaný, odvážený a preberaný iba pracovníkmi spoločnosti Sanamedo   

3.5     Po prevzatí nebezpečného biologického odpadu pracovníci spoločnosti Sanamedo potvrdia lístok nebezpečného  

           odpadu. 

 

4. 

Záväzky objednávateľa 
 

4.1    Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť  financovanie v rozsahu uvedenom v článku 2. tejto zmluvy 

4.2    Objednávateľ sa pred každým požadovaným vyskladňovaním odpadov telefonicky, resp. písomne dohodne so zhoto- 

          viteľom o možnosti a podmienkach odberu odpadu. 

4.3    Objednávateľ zodpovedá za ochranu životného prostredia počas skladovania až do termínu vyskladnenia odpadu zho- 

          toviteľom.V prípade porušenia pracovného a životného prostredia, hygienických a epidemiologických noriem toto  

          ihneď uvedie do pôvodného stavu. Pokuty uložené dodávateľovi z tohto titulu hradí objednávateľ v plnej výške. 

4.4    Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby odpad určený na zneškodnenie bol skladovaný v neporušených obaloch, 

          plastových vreciach príslušnej farby ako stanovuje zákon. 

4.5    Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby nebezpečné biologické odpady skladované v kontajnery a určené na zne- 

          škodnenie boli označené identifikačným lístkom : „Nebezpečný odpad“. 

 

 

 



5. 

Záväzky dodávateľa 
 

5.1    Dodávateľ sa zaväzuje prevziať vyskladnený odpad podľa momentálnych kapacitných možností zariadenia na zne- 

          škodnenie odpadov. 

5.2    Dodávateľ na vlastné náklady zabezpečí dopravu odpadov do skladu na zneškodnenie. 

5.3    Dodávateľ nepreberá predchádzajúce záväzky v prípadoch plánovaných odstávok zariadení na zneškodnenie od- 

          padov presahujúcich 10 dní. 

 

 

 

6. 

Ostatné ustanovenia 
 

6.1    Kópie platných výpisov z Obchodného registra , resp. zo Životného registra oboch zmluvných strán sú prílohou  

          tejto zmluvy. Účastníci sa zaväzujú počas platnosti tejto zmluvy vzájomne sa informovať o zmenách v týchto 

          zápisoch zaslaním nového výpisu. Takisto sa zaväzuje bezodkladne informovať druhú stranu o zmenách svojich  

          peňažných ústavov a bankových účtov. 

6.2    Vzťahy medzi účastníkmi tejto zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa v ďalšom riadia ustanoveniami 

          Obchodného zákonníka, zákona 223/2001 Zb.O  odpadoch a ostatných platných na území SR. 

 

 

   

7. 

Platnosť a účinnosť zmluvy 

 
7.1    Táto zmluva, ako aj jej ďalšie dodatky, nadobúda svoju platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluv- 

          nými stranami s účinnosťou odo dňa podpisu tejto zmluvy. 

7.2    Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov. 

7.3    Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Účastníci svojim podpisom potvrdzujú svoju slobodnú a vážnu 

          vôľu túto zmluvu v hore uvedenom znení splniť. 

7.4    Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, obsahu zmluvy riadne porozumeli a na znak  

          súhlasu s ňou ju vlastnoručne bez nátlaku podpísali. 

7.5    Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len v písomnej forme. Obojstranne odsúhlasené a zmluvnými stranami  

          riadne podpísané, pod následkom neplatnosti právneho úkonu. 

 

 

 

 

 

 

V Žiline, dňa  3.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ:                                                                                                                             Dodávateľ: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 


