ZMLUVA O DIELO
PREPRAVA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU
180103 a 180101/02/04/06/07/08/09/10 a 180201/02/03/04/05/06/07/08

I. Zmluvné strany

l.Zhotoviteľ :

2.0bjednávateľ :

MITTELHAM,s.r.o., Do parku 448/8, 010 03 Žilina
tel. č.: 0903 806 312, 041/5667 004, e.mittelham@gmail.com
č.registrácie : OU-ZA-OSZP3-2020/036859-002/Slt
IČO : 53087577 DIČ ^ 2121307892 IČDPH : SK2121307892
Bankové spojenie : SŠSP Žilina
č.ú. : SK63 0900 0000 0051 7277 9949
Obch.regist.vl.č. : 75358/L
Podnikanie v oblasti nakladania
s nebezpečnými odpadmi - preprava
nebezpečných odpadov

Obec Kolárovice , Kolárovice č.389 , 013 54
Zastúpená Ing. Jozef Hruštinec , starosta obce

IČO: 0 0 3 2 1 3 6 2

DIČ:

tel.č.: 041-7003020

e-mail:

2020626443
obeckolarovice@compnet.sk

II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu.

III. Povinnosti zmluvných strán
1 .Objednávateľ zabezpečí uskladnenie nebezpečného odpadu. Odpad musí byť uskladnený
v tmavých neprehľadných igelitových vreciach ,ktoré musia byť zaviazané a opatrené tlačivomIdentifikačný list nebezpečného odpadu. Takýto odpad potom bude vložený do väčšieho
hrubého igelitového vreca. Takto pripravený odpad musí mať vypísané ďalšie tlačivo :
„Sprievodný list nebezpečných odpadov".
Injekčné ihly a striekačky musia byť uložené samostatne v nádobe s uzáverom na to
určeným, označené pôvodcom odpadu a telefónnym číslom. Evidencia o prepravovaných
nebezpečných odpadoch sa vedie na Sprievodnom liste nebezpečných odpadov. Sprievodný list
je neoddeliteľnou súčasťou prepravných dokladov, kde prvá strana zostáva u objednávateľa,
potvrdená dopravcom.
Objednávateľ sa zaväzuje triediť odpad do samostatného obalu s pevnými spáliteľnými
stenami, ktorý musí byť tesne uzatvorený a označený etiketou, na ktorej bude uvedené:
a/ názov zariadenia s adresou a telefónnym číslom
b/ druh odovzdávaného a preberaného odpadu /čo je biologický materiál
c/ etiketa so symbolom infekčného materiálu triedy 6.2
Objednávateľ sa zaväzuje odpad separovať a nesie zodpovednosť za to, aby do odpadu
nebol vložený komunálny odpad /fľaše, spreje ap./
Objednávateľ je povinný nakladať s odpadom v zmysle platných právnych predpisov.

mm
2.Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za vykonané služby finančnú čiastku podľa predložených
výkonov za dohodnutú čiastku. Vyúčtovanie zneškodňovania a dopravných služieb bude
vykonané 1 x mesačne, raz za štvrť alebo pol roka/môže byť lx za rok.
3.Zhotoviteľ zaistí prepravu a zneškodňovanie dohodnutých nebezpečných odpadov. Odvoz
odpadu sa bude uskutočňovať podľa potrieb zariadenia, na základe telefonického dohovoru.
Váha jedného igelitového vreca bude upresnená až po prevážení v spaľovni, čo bude podklad na
vypracovanie fakturácie. Doklady budú rozdelené, ako je spomenuté na zadnej strane
sprievodných listov.
Zhotoviteľ je povinný prevziať riadne triedený, balený a označený odpad, nakladať s ním
a zneškodniť ho v zmysle platných právnych predpisov.
Zhotoviteľ je oprávnený odmietnuť prevziať nezahalený a neoznačený odpad od objednávateľa.
4.Zhotoviteľ si vyhradzuje právo upravovať cenu za zneškodňovanie a odvoz odpadu podľa
* pohybu cien v spaľovni a rastu cien pohonných hmôt. Toto bude vždy dohodnuté písomne
vopred, a bude to tvoriť prílohu tejto zmluvy. ,
5.Po ukončení činnosti prevádzky objednávateľa, oznámi túto skutočnosť objednávateľ
zhotoviteľovi, najneskôr do dvoch mesiacov od ukončenia.

IV. Osobitné ujednanie
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť jej podpisom.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch / 1 ks pre každú stranu / , prílohy ku zmluve sa
uzatvoria písomne so súhlasom oboch strán.

V. Výpovedná lehota

Výpovedná lehota tejto zmluvy je 1 mesiac. Výpovedná lehota plynie od prvého dňa
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Výpovedné dôvody objednávateľ ani zhotoviteľ
nešpecifikujú, t.z., že výpoveď môže byť na základe akéhokoľvek podnetu.
Ukončenie alebo presťahovanie prevádzky objednávateľ písomne nahlási zhotoviteľovi do
jedného mesiaca.

V Žiline

20.1.2021

/

OBEC KOLÁROVICE
obecný úrad
013 54KOLÁROVICE
IČO: 321362, DIČ: 2020626443

objednávateľ i
010 03 Žilina
IČO: 53 087 577

Príloha ku zmluve o zneškodňovaní odpadu

príloha č.l

180103 a 180101/02/04/06/07/08/09/10 a 180201/02/03/04/05/06/07/08

l.Zhotoviteľ :

MITTELHAM,s.r.o., Do parku 448/8, 010 03 Žilina
tel. č.: 0903 806 312, 041/5667 004, e.mittelham@gmaiLcom
I Č O : 53087577
DIČ : 2121307892

2.0bjednávateľ :

Obec Kolárovice , Kolárovice č.389 , 013 54

IČO:

00321632

tel. č.: 041-7003020

DIČ:
e-mail:

2020626443
obeckolarovice@compnet.sk

Prevádzka:
ceny za zneškodnenie odpadu 180103 a 180101/04/06/07/10 a 180201/03/04/05/06/:
1,06 Eur bez DPH za 1 kg odpadu
1,26 Eur s DPH

ostatné kategórie odpadov cena podľa dohody čo bude príloha tejto zmluvy
Ceny za odvoz odpadu, poäľa dohody ADR, do ktorej patrí preprava
nebezpečných odpadov sa obe strany dohodli na :
27,-

Eur bez DPH za jeden odvoz mimo Žiliny/ale v Žilinskom kraji
- podľa osobného dohovoru nad 100 kg

cena za administratívu a bezpečnostného poradcu pri odvoze nebezpečného odpadu
/vypracovanie výročnej správy, ako aj ohlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním administratíva

1,66 eur bez DPH / za jeden mesiac
fakturované bude vo faktúre jeden krát za pol roka / alebo jeden krát za rok
Príloha sa uzatvára v dvoch exemplároch /lks pre každú stranu/

V Žiline 20.1.2021

OBEC KOLÁROVICE
obecný úrad
013 54 KOLÁROVICE
IČO: 321362, DIČ: 2020626443

010 03 Žilina
IČO: 53 087 577

objednávateľ

