
Číslo zmluvy

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB I ZOD-2021-22-000024 I

ZMLUVNÉ STRANY

uzatvorená v zmysle 269 a nasl. Obchodného Zákonníka

Názov

Adresa

Obchodný
register

Ičo

oiČiiČ DPH
Bankový účet

Štatutárny zástupca

Objed návatel‘
Obec RieČka

Hlavně 125/2
974 01 RieČka
(okres Banská Bystrica)

ičo: 00313785

Dič: 2021115910

SK23 0200 0000 0035 8064 3953

ing. Marián Spišiak, starosta

Dodávatel‘
DETOX s.r.o.

Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica

OROS BB, odd. Sro, ví. č. 1084/S

ičo: 31582028

ič DPH: SK2020453996

SK18 7500 0000 0040 1324 6876

Daniel Studený, MBA, konate

Splnomocnený zástupca

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných
ing. Marián Spišiak, starosta
mail: spisiak@riecka.sk

Oprávnený rokovať o realizácii odberu odpadov
Marianna Petráňově
tei: +421 48419 72 03
mail: petranova@necka.sk

Odberné miesta Objednávateľa

Obec RieČka

Čl. 1 Predmet zmluvy

Riečka

Tomáš Gömöry, MBA, konateF

ing. Katarína Schneider, obchodný riaditeľ

Obchodně Oddeienie
tei: +421 48471 2525
mail: obchod@detoX.sk

Zákaznícke Centrum
tei: +421 48471 2525
mail: objednavky@detox.sk

Hlavně 125/2

1.1. Predmetom zmluvy je odber, preprava, zneškodnenie I zhodnotenie odpadov uvedených v prílohách
tejto zmluvy, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Či. 2 Cena za poskytované služby

2.1. Ceny za poskytované služby sú uvedené v prĺlohe tejto zmluvy Ceny za poskytované služby (ďalej
Ceny za služby) a sú platné do dátumu uvedeného v tejto prílohe.

2.2. Ceny, ktoré sú v prílohe „Ceny za služby‘ označené „pred odberom budú stanovené cenovou
ponukou. Objednávateľ je povinný sa o nových cenových podmienkach informovať pred odberom
odpadov. Na základe písomnej požiadavky Objednávateľa, Dodávateľ zašle Objednávateľovi aktuálne
platnú cenovú ponuku. Objednávateľ svoj súhlas prejaví vystavením objednávky, v ktorej uvedie číslo
cenovej ponuky.

2.3. Množstvo odpadu uvedené v prílohe Ceny za služby je odhadované / orientačné produkované
Objecinávateľom v priebehu jedného kaiendárneho roka, pokiaf nie je uvedené inak. Dodávateľ sa
nezaväzuje odobrať množstvo jednotlivých odpadov a ani celkové odhadované ročné množstvo
odpadu. Požadované množstvo odpadov na odber, bude uvedené vjednotlivých objednávkach.
Dodávateť je povinný odobrat‘ len také množstvo odpadov, ktoré potvrdil v jednotlivej objednávke.
Objednávka sa stáva záväznou pre obe zmluvné strany až jej potvrdením Dodávateĺom. Fakturované
bude skutočne odobraté množstvo odpadu.

2.4. V prípade, že Dodávateľ poskytne Objednávateľovi svojich pracovníkov k nakládke odpadu, alebo k
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inej manipulácií s nimi, bude cena pracovníkov účtovaná hodinovou sadzbou podľa aktuálneho
Cenníka dopravných a manipulačných výkonov spoločnosti DETOX s.r.o. (ďalej Cenník dopravy).

2.5. Zmluvné strany sa dohodli na cenách a poplatkoch súvisiacich s výkonom predmetu zmluvy, ktoré sú
uvedené v Cenníku poplatkov spoločnosti DETOX s.r.o. (d‘alej Cenník poplatkov).

2.6. Podmienkou pre odber odpadu je minimálna hodnota odberu 150 € (bez DPH). Do minimálnej hodnoty
odberu sa počĺta sumárna hodnota odpadu určeného na odber a hodnota dopravných nákladov. V
prípade menšej hodnoty ako 150 €‚ bude Objednávateľovi doúčtovaný rozdiel medzi skutočnou
hodnotou odberu a sumou 150 €.

2,7. K cenám uvedeným v tejto zmluve a jej prílohách sa účtuje daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona Č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá bude pripočĺtaná a účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa
všeobecne závázných právnych predpisov, platných v čase dodania služby.

2.8. Pri odpadoch, ktorých charakter a zloženie si vyžaduje uloženie na skládku, obsahuje uvedená cena aj
poplatok za uloženie odpadov podľa zák, č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o
zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršĺch predpisov. Výška tohto poplatku zodpovedá zákonnej úprave k
dátumu podpisu tejto zmluvy. V prípade zmeny výšky poplatkov z dövodu zmeny legislatívy je
Dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oboznámit‘ Objednávateía. Takáto zmena musí
byt‘ dohodnutá písomne vo forme dodatku k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak
Objednávate[ nebude akceptovat‘ zvýšenie ceny z důvodu zmeny výšky poplatku, platnost‘ a účinnost‘
zmluvy zaniká uplynutím desiatich dní odo dňa písomného oznámenia Dodávateľa o zmene výšky
pop!atkov z dóvodu zmeny legislatívy.

2.9. V prípade, že v priebehu trvania zmluvy nastanú skutoČnosti, ktoré ovplyvnia cenu výkonov
Dodávateľa, napr. zmena všeobecne platných právnych predpisov, zmena cien u subdodávateľov
alebo sa zmení výška cien energetických a materiálových vstupov a výstupov, vyhradzuje si
Dodávateľ právo v závislosti od uvedených zmien ceny upravit‘. O takejto úprave musí bez zbytočného
odkladu informovat‘ Objednávateľa. Takáto zmena musí byť dohodnutá písomne vo forme dodatku
k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Objednávateľ nebude akceptovat‘ zvýšenie
ceny, platnost‘ a účinnost‘ zmluvy zaniká uplynutím 30 dní odo dňa písomného predloženia nového
cenového návrhu DodávateFa.

Či. 3 Platobné podmienky

3.1. Faktúra (daňový doklad) po zrealizovaní predmetu zmluvy, splatnost‘ faktúry 14 dní od vystavenia
faktúry.

3.2. Úhrady vykoná Objednávateľ I Dodávateľ výhradne bankovým prevodom.

3.3. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania fakturovanej sumy na bankový účet Dodávateľa
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

3.4. V prípade omeškania objednávateľa s platbou riadnej faktúry má dodávateí právo účtovat‘
objednávateľovi úrok z omeškania podĺa 369 ods. 2 Obch. zákonníka v spojení s nariadením vlády č.
21/2013 Z.z..

Či. 4 mé dojednania

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na elektronickej komunikácii.

• Dodávateľ je od účinnosti tejto zmluvy oprávnený zasielat‘ Objednávateľovi dokumenty
v elektronickej forme vo formáte PDF a to: faktúry, zálohové faktúry, odsúhlasenie I potvrdenie
objednávok Dodávatefom, cenové ponuky, cenníky, všeobecné obchodné podmienky, dodatky
k tejto zmluve, informácie o aktuálnom stave závázkov, zápočty pohľadávok a závázkov,
upomienky, dokumentáciu súvisiacu s legislatívou odpadového hospodárstva (napr. Sprievodné
listy nebezpečných odpadov, Protokoly o odovzdaní odpadu a pod.) (d‘alej len „elektronické
dokumenty).

• Od účinnosti tejto zmluvy Dodávateľ nebude Objednávateľovi vystavovat‘ a zasielat‘ uvedené
dokumenty v papierovej forme.
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• Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude Objednávateľovi zasíelat‘ elektronicky:

a) faktúry s prílohami na e-mailovú adresu:

obecriecka.sk

b) sprievodné listy nebezpečného odpadu na e-mailovú adresu:

obecriecka.sk

c) informácie o aktuálnom stave záväzkov a ostatné elektronické dokumenty na e-mailovú
adresu:

obecriecka.sk

• Zmluvné strany prehlasujú, že majú prístup k e-mailovej adrese uvedenej v tomto bode.
Objednávateľ prehlasuje, že prijímanie elektronických dokumentov od Dodávateľa nie je blokované.

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje po dobu trvania tejto zmluvy odovzdávať odpad uvedený v tejto zmluve
výhradne Dodávatefovi.

4.3. V prípade porušenia predchádzajúceho bodu tohto článku sa zmluvné strany dohodli, že Dodávateľovi
vzniká nárok na zapiatenie zmluvnej pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená ako hodnota
množstva odpadu odovzdaného mému subjektu v jednotkovej cene uvedenej v tejto zmluve. Nárok
Dodávateľa na zmluvnú pokutu nevzniká, v prípade ak odmietol odpady odobrať. Objednávateľ je
povinný odmietnutie od Dodávateľa preukázať v písomnej podobe.

4.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Dodávateťovi Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
najneskör do 15. marca nasledujúceho roka.

4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že elektronické dokumenty zasielané Dodávateľom spósobom a na e
mailové adresy uvedené v bode 4.1. tejto zmluvy sa považujú za doručené Objednávateľovi najneskór
uplynutím 3 kalendárnych dní odo dňa preukázaterného odoslania elektronického dokumentu zo strany
Dodávateľa, a to aj v prípade, ak sa Objednávateť o tom nedozvie.

Či. 5 Záverečné ustanovenia

5.1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa uzatvára na dobu určitú od 20.1.2021 do 31.12.2021.

5.2. Zmluvné strany móžu zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončit‘:

a) Pĺsomnou dohodou oboch zmluvných strán.

b) Výpoveďou zmluvy, kde obidve zmiuvné strany móžu vypovedať zmluvu bez udania dóvodu.
Výpovedná lehota zmluvy je 30 dni a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Vypovedaním zmluvy nezanikajú
povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli jej realizáciou pred vypovedaním zmluvy.

c) Odstúpením od zmluvy, ktoré je zaslané písomne a nadobúda platnost‘ a účinnosť dňom cioručenia
odstúpenia Objednávateľovi. V odstúpení od zmluvy musí byt‘ uvedený konkrétny dóvod
odstúpenia, inak je neplatné. V prípade pochybnosti o doručenĺ odstúpenia sa má za to, že bob
doručené na 3 deň po tom, ako boba zásielka odovzdaná na doručenie pre objednávateľa.
Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na úhradu záväzkov a škód. Za dóvody na odstúpenie od
zmluvy sa považuje:

• preukázateľné nedoplatky voči štátu (sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad
a pod.)

• záväzok po lehote splatnosti viac ako 30 dní, ktorý nebol uhradený ani v lehote 10 kalendárnych
dní od doručenia písomnej výzvy

• v prípade, ak dájde zo strany povoľujúcich orgánov štátnej správy k zákazu, abebo obmedzeniu
povolenia činností Dodávateľa abebo jeho subdodávateľa, ktoré sú predmetom plnenia tejto
zmluvy.

d) V prípade hrubého porušenia zmbuvy, kde odstúpenie od zmluvy je oprávnená podat‘ tá zmbuvná
strana, ktorá upozornila druhú zmluvnú stranu na hrubé porušenie zmluvy, pričom súčast‘ou
upozornenia na hrubé porušenie zmluvy musí byt‘ aj uvedenie konkrétneho porušenia zmbuvy a to
požiadavka a termín na jeho odstránenie. V prípade, ak druhá zmluvná strana konkrétne porušenie
v stanovenej behote neodstráni abebo opätovne hrubým sp6sobom poruší zmbuvu je dotknutá

ZOD-2021-22-000024 Strana Č. 3/ 9



zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpit okamžite doručením oznámenia.

5.3. Táto zmiuva je vyhotovená v 2 eXemplároch, po jednom pre každú stranu.

5.4. Podpisom zmluvy Objednávateľ potvrdzuje súhlas so „Všeobecnými obchodnými podmienkami
spoločnosti DETOX s.r.o., ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v prípade ak nie sú
upravené touto zmluvou.

5.5. Všetky doplňujúce zmeny tejto zmluvy si vyžadujú formu pĺsomného dodatku, potvrdeného obidvoma
zmluvnými stranami, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak.

5.6. Podpisom tejto zmluvy všetky predchádzajúce zmluvy a dodatky týchto zmluvných strán strácajú
platnost‘.

ČL 6 Príloliy

6.1. Ceny za poskytované služby

6.2. Cenník poplatkov spoločnosti DETOX s.r.o.

6.3. Cenník dopravných a manipulačných výkonov spoločnosti DETOX s.r.o.

6.4. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DETOX s.r.o.
\\

h......
Ing. Marián Spišiak, starosta Ing. Katarína Schneider, obchodný riaditel

štatutárny zástupca splnomocnený zástupca

c‘.kE 1. 2C21 ‚J
V dňa V Banskej Bystrici, dňa ‘1

aL4 LU/
DETOX S.I.u Zvoleííská ce 139

974 05 B3nká Bytrc

ČO: 31582028 ič DPH: SK2020453996
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Priloha Ceny za poskytované služby

1. Cena za zneškodnenie I zhodnotenie odpadov

Kód Popis v.k. Množstvo I m.j €Im.j.

180103 (N) Y1 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie 3000 kg 7,35
podliehajú osobitným požiadavkám z
hľadiska prevencie nákazy

Odpady nesmú obsahovať TtOrgány a časti tieľ, takýto odpad Dodávateľ neodoberá. Takýto odpad
bude Objednávatel‘ovi vrátený Dodávatel‘om na náklady Objednávatel‘a.

Objednávater je povinný dodržiavať platnú legislatívu súvisiacu s odberom, prepravou a skladovaním
odpadov uvedených v bode 1.1. tejto ponuky, hlavne Vyhlášku č. 553/2007 Z.z. Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. augusta 2007.

Objednávateľ je povinný zabezpečit‘ balenie odpadov v dostatočne pevných a odolných obaloch, ktoré
sú špeciálne určené na skladovanie odpadov zo zdravotníckych alebo veterinárnych zariadenĺ vo
vzt‘ahu k hmotnosti a k fyzikálno-chemickým vlastnostiam a musia zodpovedať poredpisom ADR.
Objednávatef je povinný zabezpečiť správne označenie obalov. Označenie obalov musí byt‘ v súlade s
Pokynmi k správnemu označovaniu odpadov počas prepravy, uvedenými na www Dodávateľa
(http://www.detoX.sk/contentlobjednavky).

2. Cena za prepravu Od padov

Cena za prepravu odpadov bude účtovaná sadzbou:.

Topis MnožstvoFmj.€ i m.j

SDDOPDA Doprava - dodávka km 1,00

SDST.J Nakládka I vykládka I stojné 1,000 15 min1 10,50

3. Cena za služby
Objednávateí pripravĺ odpady na rampu, prízemie, maximálne na 1. nadzemné resp. podzemné
podlažie v blízkosti miesta pristavenia vozidla Dodávateľa. Pokiaľ to nie je možné, je Objednávateľ
povinný pri objednávaní odberu odpadov na túto skutočnoť upozornit‘ Dodávateľa. Dodávateľ túto
činnost‘ zabezpečí svojim špecializovaným pracovníkom a táto služba mu bude účtovaná sadzbou:

Kód poPis Množstvo J m.J. € I mi.

SDMAN Manipulácia pracovník na vyžiadanie = 1,000 hod 40,00
nakládka / vykládka odpadu

4. Cena za balenie odpadov
Dodávatel‘ möže poskytnúť Objednávatel‘ovi špeciálne obaly za prepokladau, že sa zároveň realizuje aj
odber odpadov. V opačnom prípade je Objednávatef povinný zabezpečiť vhodné obaly na vlastné
náklady.

Cena za obaly poskytnuté Dodávateľom:

TOST TOVAR - ostatný [KLINIK BOX SOL] 1,000 ks 2O0

Ceny sú platné na 1 odber v rámci skríningového testovania v dňoch 22-24.1.2021.

Ing. Marián Spišiak, starosta
štatutárny zástupca

V dňa .. ‘
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Príloha Cenník poplatkov spoločriosti DETOX s.r.o.

Popis poplatku

Poplatok za vytlačenie a zaslanie dokumentu poštou

Poplatok za nenahlásený vlastný dovoz odpadov na prevádzku
Dodávateľa

Poplatokza opravu dokumentácie na požiadanie Objednávatel‘a

Poplatok za vstupnú kontrolu kvapalných odpadov

Poplatok za označovanie obalov do 2Oks

Poplatok za označovaníe obalov do 30ks

Poplatok za označovanie obalov viac ako 3Oks

Poplatok za eXpresné vybavenie odberu odpadov

Poplatok za manipuláciu s obalmi v objeme menej ako 200 Iitrov

Poplatok za dodanie IBC kontajnera

DETOX“
ENVIRONMENTAL SERVICE

50,00

50,00

100,00

20000

300,00

500,00

50,00

20,00

m.j.

ks

Sadzba€Im.j.

8,00

200,00ks

ks

ks

0db

hod

ks

Ceny dohodnuté v cenovej ponuke resp. dohodnuté v Zmluve o poskytovaní služieb, konkrétne v prílohe “Ceny za poskyto
vané služby“ majú prednost‘ pred Cenníkom poplatkov spoločnosti DETOX s.r.o.

Platnost‘ cennika od 1.1.2021

/ Objednávatel‘, podpis,

E

M
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Príloha Cenník dopravných a manipulačných výkonov spoločnosti DETOX s.r.o. DETOX
ENVIRONMENTAL SERVICE

Tento cenník stanovuje cenu za jeden odber v závislosti na celkovom množstve (hmotnosť, objem) odobratého odpadu.
PodIa vzdialenosti miesta odberu od miesta spracovania odpadu, prepravných trás a zberných okruhov sú pre potreby
tohoto cenníka dohodnuté tarifné skupiny. Zaradenie do týchto skupin stanovuje dodávatel‘ v zmluve o poskytovaní služieb
resp. v cenovej ponuke.

1. Odber odpadov valníkovým vozidlom v zmysle určenej tarifnej skupiny

Tarifná vzdialenosť Mýto celkové odobrané množstvo za jeden odber
skupina do € Itona do 0,5 [t] do I [t] do 2 (t] do 3 [t] do 4 [t] do 5 (t]

A 20km 100€ 40€ 40€ 60€ 60€ 70€ 70€

B 50km 250€ 50€ 55€ 80€ 100€ 110€ 140€

C 100 km 500€ 70€ 95€ 120€ 200€ 240€ 290€

D 150km 750€ 100€ 140€ [ 200€ 290€ 360€ 440€

E 200km 1000€ 130€ 185€ 250€ 380€ 480€ 600€

F 250 km 1250€ 165€ 230€ 290€ 470€ 600€ 750€

G 300 km 1500€ 195€ : 275€ 400€ 570€ 730€ 900€

nakládka I vykládka I stojné 9,50 €1 15 min
Táto položka je účtovaná pre všetky tanfné skupiny a množstevné hranice. Účtovaný je čas vozidla počas nakládky/vykládky
resp. ak je na strane Objednávatera prekážka znemožňujúca výkon vozidla.

Pri hmotnosti nad 5 ton bude doprava účtovaná v zmysle bodu 2. počet ubehnutých km a počet vykonaných manipulácií.
Upozornenie:
Pri odbere l‘ahkého alebo velkoobjemového odpadu (plasty, prázdne obaly, nádoby, nádrže, ...) ktorý pri odbere zaberá viac
ako 50% Iožnej plochy dopravného prostriedku, bude cena za odber odpadu účtovaná v zmysle bodu 2. a na základe
vzdialenosti miesta odberu a miesta spracovania odpadov a času manipulácie.

2. Preprava odpadov mým ako valníkovým vozidlom alebo inak ako na základe tarifnej skupiny

Druh vozidla kilometrovné manipulácia
€Ikm €Il5min.

Automobilová cisterna 2,10 10,00

Automobilová cisterna s prívesom 2,40 12,00

Kontajnerový nosič -36 m3 2,10 10,00

Kontajnerový nosič - 36 m3 s prívesom 2,40 12,00

Valník s nosnost‘ou do 6 ton 1,90 9,50

Ramenový nakladač 7 ažiO m3 1,80 10,00

3. lné služby v súvislosti s dopravou
V prípade, že si objednávatel‘ vyžiada od Dodávatel‘a pracovníkov k nakládke alebo vykládke odpadu:

Služba € I MJ
Manipulácia pracovník na vyžiadanie = nakládka I vykládka odpadu 20,00 hod

K cenám uvedeným v tomto cenníku sa účtuje daň z pridanej hodnoty, ktorá bude pripočítaná a účtovaná v aktuálnej
sadzbe podia všeobecne závázných právnych predpisov platných v čase dátumu dodania.

dnávatel‘, podpis, pečiatka

v dňa

Platnost‘ cenníka Od 1.1.2021

Ceny dohodnuté v cenovej ponuke resp. dohodnuté v Zmluve O poskytovaní služieb, konkrétne v prílohe “Ceny za
poskytované služby“ majú prednost‘ pred Cenníkom dopravných a manipulačných výkonov spoločnosti DETOX s.r.o.

Objednávatel‘ svojim podpisom prejavuje súhlas s podmienkami uvedenými v tomto cenníku.
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VSEOBECN USTANOVENIA

Všeobecné zrnkivné podmienky (ďalej len VOP) vymedzL4ú poskytovanle služieb
v rozsahu podnlkaúa spoločnosti DETOX s.r.o, v súLade so zákonom Č, 79/2015
Z.z. o odpadech a o nene a doplnenl niaktorých zákonov v znenl neskoršlch
predpisov a skategodzáciou odpadov v zmysle KatalČgu odpadov stanoveného
VyNáškou MZP SR Č. 365/2015 Zz. oblast ako Dodávalelom služby na základe
objedná*j/zstuvy.

b) Na základe vystavenej objednávky zo sbany Objednávatefa ajej potvrdenim
zo nany Oodávatere, se Dodávater zaváu4e vykonat skižbu v rozsahu uvede
nom v objednávke a Objednávatel se zavázuje zapletl cenu podra dohodnutých
podmlenok.

oj Tieto VOP Ivona neoddelternú súČast zsnluvy alebo cenoveJ ponuky. Objedná
vatel podpisem zmluvy, ekceptovanlm cenovej ponuky, vyslavenlm objednávky
pnistupi.$e a potvruje a sÚb lacl s týmšo VOP v celom rozsahu a bez výhrad.
Základně pojmy;

d) Pro účely VOP, zmluvy, objednávky se nozumie:
• Objednávatctom je původce a držitet odpadu a DodávaleForn sa rozumie

nasledujúd držitef o®adu.
• Spracovanim or)adov aékol‘vek úprava, biedenie, baleflie, abbo využita

odpadu, která vykc*iáva, ebo zabezpečuje Dodávatel.
• Objednávatel a Dodávater = Zmkvrié strany.

2. PRAVA A POVINNOSTI DODAVATELA
aj Dodávala! je povinný plait povinnosti vyplývúce z platniej legislativy a pns

katných právnych predpisov v zniysle právneho poitadku Slovenskej republiky
a týdito VOR

b) Odebrat od Objednávateta odpad v dohodnutom množstve a kvalče, zabezpečit
jeho spracovanie, rovnako aj spracovanie všetkých ďalšlch zložiek ktoré
pfl nakladani s nim vzniknů. Dodávatet se sláva držte!om a majiteľom odpadu
a zítek vzniknutých jeho spracovanim a od momentu prevzatia odpadu od Ob
jednávatelaje za ne zodpovedný.

c) Dodávate! má právo účtovat dodatočne vzniknula náklady a všetky preukázaterné
náklady vpnipade ak Objednávater poruši svoj závůzok poea zniiuvy/oenovej
ponuky a!ebo týchtc VOR

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
aj Objednávater je povrý plnit povinnost vyp1ývúce z plalniej legislatÍvy, p4

kišných právnych predpisov, uzalvorenej zmtuvy/ objednávky a týchto VOP,
v opačnom prípade je Dodávater oprávnený odmietnut poskytrastie služby a upí
niť si náWarij preukázatelne vzniknutých náklalov, Poklat Objednávatef neod
shahi důvody, které vledk k odiatetnutlu poskytnutia služby, zmluva/objednávka sa
považL$e za jednostranne zrušenú zo inny Dodávateia.

b) Zaradlt o4rad vzmysle Katabógu odpadov stanoveného Vyhláškou MŽP SR
Č. 365/2015 Z.z.

c) Objednávater je povirrý na slastné náklady zabezpečit analýzu odpadu v rozsahu
podIa prilohy č.1 Vyhlášky Ministerstva Iivotného prostredba SR Č. 362/2018 l.z.
o skládkovanl odpadov a uskladn ani odpadovej antall. Objednávatet je povinný
analýzu zaslat Dodávatefovl do 3 pracovných dni Od plsonrej výzvy Dodávatera.

d) Objednávater je povinný na vtastné náklady zabezpečIt analýzu kvapalného
odpadu Dodávaterovi v rozsahu podra pokynou Dodávatera. ONedntvale! je
povinný analýzu zaslat Dodávatetovi do 3 pracovných dni od plsomnej výzvy
Dodávate!a.

ej Objednávatel je povinný intornnovat Dodávateta o všetkých zmmiách napr.
vtecwrologlekých, pracovných postupech, ldoré majé vplyv na parametre odpadu.
Objednávaterje povkiný bezodkladne ztezpečbt vykonanie aktuálnych analýz na
vlastně náklady a prediožit ich Dodávate!ovi,

Ü Zabezpečiť trodné baienie a označeeie odpadu v súbade co zákonem NR SR
Č. 7912015 Z. z. o odpadech a o zmene a doplneni niektorých zákonov v piatnom
zneni áko i v súlade s doktrnentom .Pokyny k správn emu oziaČeru odpadov
počas prepravy‘ ktorý je zverejnený na vmw.delo,tsk,

gj Nezmiešavat rčzne druhy odpadov navzájem a zabezpečit, ty odpad nemrhol
byt kontamInovaný ďalšimi látaná, kterých výskyt sav odpade neočakáva, ktoré
neboli pil uzatvárani zmtsvy/ vypracovaní cenovej ponuky zistené resp.
deklarované v analýze a testovaril odpadu a které by mohli byt zdraviu škodlivé,
abbo by mohl ohrozit zamestnancov Dodávatera pnI preprave, alebo ich techno
tegbckej úpravo.

h) Pdpnavbt nakládku odpadov, aiebo dovoz k Dodávatatovl v dohodreitom (vopred
nahlásenom) množstve a terrn‘áne.

1) Zabezpečit nakládku o®adu ne dopravný proslniedok Dodávatera Tento závázok
může byt na požíadanbe Objadnávatera provedený na Dodávatera, za úplatu
v zmyste Cennika dopravných a manbpalačných sýkonov společnosti DETOX s,r.o..

j)

Neprekračovať masimálnu prbpustnú hmotnost kontnerov.

4. PODMIENKY PREBERANIA ODPADU
aj Dodávala! prevezme od Objednávate!a odpad lun za predpokia3i že:

• drahy, množstvá a zloženáe odpadu sú v sCdade $ objednávkou.
• skupenatve odpadu je v stave obvykbom, napr. v zimných mesbacoch nesmú

byt kvapalné odpady zamrznutá

ZOD-202 1-22-000024

L1 DETOX
ENVIRONMENTAL SERVICE

$ odpad je balený v pevných a nepriepustných obak vydržati
namáhanie pni jreprave a dalšej manipulaci s «ml.

• odpad je niadne tniedený podFa drahov e vlastnosti, a každý obal mueĺ byl
viditelna označený podIa dokumentu •Pokyny k správnemu označeráu
odpadov počas prepravy‘, ktorýje zverejeený na www.delov.sk.

bj Objednávalo! je povinný zabezpečit odváženie odpadu pri nakládko, v opačnoni
prípade akceptuje vátu slanovenú v prevádzke Dodávaia!a.

oj Momentem pnevzatia odpadu je potvrdenie jeho pnevzatia ne spnievodnom liste
nebezpečného odpadu (SLNO), na protokole o odovzdani ostatného odpadu.

d) Vstupná kontrola kvapalných odpadov prebleha pni odbore odpadov za účelom
vykonania kontrolnej analýzy kvality dovezených odpadov. Pni pnijme odpadu
na pnevádzku Dodávateía prebieha odbor vzorky. Objednávalať se zavázuje ak
ceptovat výsledky z rozbora analýzy DodávateIa. Výslodok analýzy bude slOžit akc
podklad kktatii, pdpadne pne uptatnenle práva na odstúpese Od znibuvy, za pod
mienok stanovených v tejto ziMno abbo vn Všeobecných obchodných pod
mienkacts V pnipade nes(tássu Objednávate!a $ výsbedkarrú analý4 bude na
jeho žiadost vzonl<a poskytnutá nezávislému akreditovanému baboratůniu, pečem
náklady na tákúto analýzu znáša Objednávalof, ák se potvrdí správnost rozbora
analýzy DodávateIa.

oj Dodávatef neprovezme od Objednávetera kvapatné odpady s nevyhovujúcou
skúškou reaktivity (nper. penenie, hitenzlvny zápachj.

5. PREPRAVAODPADOV
aj Dodávaloť WKonáva prepnavu odpadov v zmysle dokumentu •Prcpravný poiiadok

costnej nábdadnej dopravy společnosti DETOX s.toi‘, klaný je rwerejnený na
w.detox.sk $ uvedenim jeho platnosti.

bj Za bezpečnost, pnipadne polstenis prepravy a škody, vzniknutá prepravou, je zod
povedný ten, kloN vykonáva, abebo objednáva u trolej osoby.

oj Ak prepravij zabezpečuje Dodávaloť, cena se účtuje podIa dohodnutých pod
mienok vzmluve, cenovej poetiko abebo v zmysie Oennika dopravných a manipu
lačných výkonovspobočnosti DETOX eso..

dj Ak prepravu vykonáva OtjednávateI, je povinný nahlásit plánovaný termin
dovozu, množstvá a druhy odpadov Dodávateiovi a až po odsúhiaseni takáhoto
dovozu může odpady odovzdat Dodávateřovl. V areábi prevádzky Dodávale!a je
Objednávala! povinný sa niadltpokynni a srnernbcanii Dodávate!a.

6. NAHLASOVANE OBJEDNÁVOKATERNUNY
aj Objednávater nataasuje Dodávatolovl požiadavku na odbor odpadu telefonicky, p1-

sonre e-malem a to nejiná nézov společnosti, adresu odborného niesta, zad
povednú osobu pni odbore o±adov, druh a rrmožstvo ocjeedov, UN-kód, spásob
balenia, počel obaiov, miesto uskladnenia odpadu. Rozsah objednávky je stanovený
v dokumente .Objecinávky - tonrnular.siC, klaný je zverejnený na www.detosk. Po
nahláseni objednMy tzč Dodávaloť dátum odboru odpadu.

bj Objednávate! je povinný informovat Dodávateta o všelkých skutočnostlach
súviklacbch $ realizáciou odboru odpadov (pnlstup k nÉsti uskiadnenla, ntstne
obmedzenis, možnost naboženia / VZV, nakbalaois rarra, a inéj

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA
Zná utnut strany sa dohodli na nasbodowých poslupoch zabezpočujní nich viewhod
nost a neporušenost údejov elektronických dokumentov;
$ elektronická taklúny budú vystavované ve tomiáte súboru pJ, prtlohy k tak

tOrem a oznamy můžu byť vystavené vo tormáte sCtorov pdt
• žiadna zmluvná strana nu je oprávnené zasahovat ani menit obsah už

odosbenýoh dokumentov.
bj Obe zmluvná strany sú povinné zabezpečit niadne uchovávanbe a arcNváciu elek

tronických dokumentov v zmysio platných právnych predpbsov, zoručujúcich viero
hodnost původu, neporušitelnost obsahu a Čitatelnost elektronických dokumentov
po oslú dobu úschovy.

oj Objednávatel je opnávnený plsomne oklásit zmenu e-rnaiiovej adresy, ktorá slOži
na doručovanie elektronických dokumentov. TOto zmenu může uskutočnit týmito
npůsobmi:
• doporučenýn luton na stdbo Dodávateta
• e-maíiom zaslaným na kontaktnú e-maibovú adresu obchomů).dotox.nk
Dodávaloť vykoná zmenu saj neskón do tretleho pracovnáho drbe Od doručonla In
tonmácio.

dj Elektronické dokumenty se považujú za doručené ednávatelovi v okamihu jej
odoalania na o-mallové adresu Objodnávateia. Dodávaloť nenesie zodpovodnout
za nedonučenlc elekbvnbckých dokirentov v prtpadcch, ak Objednávaloť uvedlo ne
esistujůcu e-mášovO adresu, má pinů e-mašovů schránku, blokovaný pnijerna mé.

oj Zmiuvnié strany prehbasujú, že postup podia lohlo článku považujů za dostatečný
nato, aby nebole možné zmenit obsah žiadneho odeslaného elektronického doku.
mentu.

REKLAMÁCIE
V pnlpade zislenia hého zbžeiia odpadu, hého skupenstva odpadu oko je obvyklé,
mého mmžslva, oko babo dohodnuté ako i v pdpade, že odpad nin je vhodný na
spracovanie (nadmonná hustota, olejnatost penenin a pod.) mé Dodávalať právo:
$ neprevziaf odpad,
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• úaovat dopravně a manipulačně náklady vynaložené máme,
• účtovat zvýšeně náklady na analýzu a apracovanie,
• OdStÚp# od pinenla zmluvy,
• vrátit Ot$dnávstetovl odpad na jeho náklady.
Dodávater nezodpovedá za Škody, ktoré vznlknú Objednávateiovi z dŮvodu nepra
vzatla alebo vrátenla odpadu.

b) Objednávatet má právo reklamovat rozdiel v stanoveni hmotnostI, nesprávne úč
tovanů cenu za vykonané flzžby Wane« ako to zlaM, naJneskčr však do 46 hodin od
zistenia e-mašcrn na amacie@detoXsk. Oodávatet sa zavizuje vybavit
reklamácé do 30 dni od jej prijatta.

9. NÁHRADA ŠKODY
a) V prfpade omeškanla Objednávateía $ platbou riadnej faktOry má Dodávateí právo

účtovat O$dnáváterovi úrok z omeškanla podía 5389 ods. 2 Obch. zákonnlka
v sp$nl s nartadenlm vlády č. 2112013 Zi

b) Oodávatei má právo účtovat Objedoávatefovl nátwadu Škody vo výške vzn$mutých
nädadov zavinenú tým, že Objednávalať nezezpečl espedldu odpadov v dohod
nalom nmožstve, čane a podia dohodnutých podmienok a prepava za neuskutočni,
resp. neažená, zadnenlm Objednávatafa Ctjednávf se zavázuJe uhradit
paapravu v osne kŠome#ovné a stojné podia druhu doprannej tachniky uvedenej
v Cennlku dopravných a manlpulačných výkonov apoiočnostl OETOX aro. Vzdl
alene« bude rátará OETOX- odbemé miesto a s.

c) Dodávater má právo účtovat Objednávaterovi všetky náklady na odatránenie ake
jrofvek havMe, Škody, preukázateine spósobenej členostou Objednávateía vit-
tane pokút a sankcll, ktové vzjtnú Dodávaterovt pripadne tretlm stranám. Ak
Objednávatai do jedlého mealaca Od doručenia plsoinného oznámenla o vzniku
Škody alabo uloženi pokuty, resp. máj swtkcie neuhradí vŠetky náklady na odstrá
nenie akejkofvek Škody alebo havúrle apůsobenej avojou bnnoetou, bude Dodá
vatef oprávnený Od zmiuvy ods««. Odstúpenle Od zmluvy nemá vplyv na
povinnost Objednávateia zaplatit vzniknutá Škody a uloženě pokuty a sankcie.

d) Dodávatet si vytvadzuje právo nevykonávat službu pra Objednávateia, ak má Ob
jednávalať vodí Dodávalerovl závázok po termIne splatnosti. Vtakomto pilpade
Dodávalať nezodpovedá za Škody, ktoré vzniknů Objednávateiovi z důvodu
neposkytntta služby.

e) Dodávatai si vyhradzuje právo neodebrat odpady Od Objednávateia z důvodu pra
chodnej nedostatočnej kapacity svojich technologii a skladových priestorov jed
notlivýdr prevádzok, z technických priČdn alebo z‘mýdo důvodov hodných
osobitného zreteia. O tejto skutočnosti je Dodávalať povirmý Objednávateia itr
movat. Zrnkivné strany sa dohodli, že neodobratle odpade podia toMo článku se
nebude považovat za poruŠenle zmiuvných povinnostI zo strany Dodávateia a
Dodávalať nezodpovedá za Škod ktoré vzniknú Ob4ednávateiovi z důvodu
neposkytntáia služby.

fl Vztahy zodpwednostl medzl zmiuvnýrru stranami, ktoré vznlknú sko násiedok
porušenia zmtuvných povinnosti vyplývúcich z tejto znviuvy, aa nadia všeobec
nýrnl ustanoveniami Obchodněho zákonnika $ odchýtkani výslovne dohodnutými
zmhivnýml stranamI uvedenými v zmiuve, cenovej ponuke alebo VOR

10. VYŠŠIA MOC
a) Nesplnenie povInnosti niektorou zo zmluvných strán je pr,ustně. ak táto strana

preskáže, že nespinenle boto spůsobené prekážkou, vznik Uorej nemohla ov
plyvnit a že Od nej nebolo rozumné ju očakávat, aby ju pvt uzavretl zmluvy iXedvi
dala alebo aby prekážku aiebo jej následky odvrátila alebo lch prekonala.

b) Ak je táto prekážka ina prechodná, nesplnenie je pripustné len do vtedy, kým jej
účinok na spinenle zmluvy trvá. Strana, ktorá nesplnila, je povinná bezodkladne
plsomne oznámW druhej strane prekážku a účinky tejto prekážky na jej schopnost
spin«. Ak druhá strana nedostala oznámenie v prameranom čase, po tom, ho za
strana, Uorá nesplnila, o prekážke dozvedeia sinho mala dozvediet, za Škodu
způsobenO v důsledku toho nedůjdenia zodpovedá strana, ktorá nesplnila.

c) Za vyššiu moc zmiuvné strany pokiadojú najmtI nepredvidané pcvetemoatné
kalamity, nepredvldaná prekážka v cestnoj premávke, prlrodné katastrofy,
epidémie. revolúcie, povstania, sabotáže, teroriznwis, mobitbácie a vojny.

11. OOCHOONÉTAJOMSTVO, OCÍFAMÚDAJOVAZÁKAZ KOM(URBICE

aj Objednávater berle na vedomie, že vŠetky akutočnosti, informácie, podklady
a postupy, ktové sů uvedené v zmluve, dodatkoch, cenových ponukách, v prho
hách, o ktorých aa dozvedel v súvislosti s výkonom činnosti na základe alebo
v závislostI $ predmetom výkonu služby sú důvernýml inforrnáclami (dolej len
•důvemá informáciď),sů predrnelom obchodného tajomstva Dodávatata a apleajú
všetky atrlbúty obchodného tajomstva uvedená v 517 Obchodného zákonnlka. ide
o skutočnoeti nemateriábiej povahy, Uorá nie aú bežne dostupné v obchodných
knjhoch, majú byt zvůle Dodávatefa utajené a Dodávalať dbá zodpovedajúclm
spůsobom o ich utajenie.

h) Objednávatef 55 zavázuje neposkytovat‘, nezverejfaovat elebo ‘rak nezneuživat‘ sku
točnosti, Uorá sů pnadmetom obchodného tojornstva Dodávateia. Objednávater
sa nojmá zavázuje nepaižlvat iifom‘aác‘e zlekané v sOvleloati s touto zmluvou,
pre<hetom na výkon vtastnej podnlkatetskej činnosti ana vtastný prospech.

c) Každá zmluvit strana bude uchovávat vŠelky důvemé intormácie a dokumenty
druhej zmluvnej strany v tajnosti a bude ich chránit pred neoprávneným pds-
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tupom. Každá zmkvná strana mani nakladat s takýni dávenými intormáclámi
$ rovnakou starostiivoatou ako nakladá 50 svojiml viastnými důvemýml lnformécl
ami rovnakého druhu. Povinnost zmluvných smái zachovávat mlčenlivost
pretrváva oj po uskutočnenl služby.

d) Zmluvné strany aů povinné zabezpečit utajenie důvemých informádi ziskaných
prl realizácli tejto zmluvy spčsoborn obvyklým pre utajovarWe takých lnfovmácli ak
nin je výslovne dohodnutá kiak, najrnä spůsobom, lrtorý je v súlade s antanoveni
aml zákona č. 215/2004 Z. z. O ochrne utojovaných skutočnostl, 5 ustanoveniaml
Naniadenie Eurčpskeho parlamentu a Rady (El)) 20161679 Z 27. oprlla 2016
o ochrane fyzických oačb pí spracúvani osobných ůdajov a o votnom pohybe
talrýchto údojov, ktovým se zruŠuje amemlca 951461ES (všeobecné nanladenle
o ochrane úd$ov) 5 ďatŠlch právnych predpisov platných v Slovenskej republlke.
Táto povInnost plali bez ohiadu na ukončené platnosti, resp. účinnosti obchod
ných dokurnentov (znávva, cenová ponuka). Strany majú právo požadovat
navz*m doloženle dostatočnosti utojenla důvemých inforrnácli.Stany sú
povinné zabezpečit utajenle důvemých infonmáctl oj u svojich zamestnancov, zás
trcov, oko oj u mých spolupracojcdch tretlch stán, poklai lm takéto hrformáde
boli poskInutě.

e) Zmhivné strany za zavázujú, že důverné lniormácie bez predchádzajúceho plsom
něho súhlasu áuhej zmluvnej atrany «alej neposkytnú tretim osobám a ani osu
možnia prlstup tratlch osůb k důvemým lnformácikn bez predchádzojúceho
pisomného povolenla dsuhej zmluvnej strany.

fl Za ponuŠenie povinnosti zachovávat mlčenlivost podta týchto VOP ohradne
důvesných ‘mformácil uvedených v plsm. a), se nepokladá luh poskylnutie pds
luŠným Štálnym orgánom, poklar to vyplýva zo všeobecne závázného právneho
predpisu, kh použltie potrebných lntormácll alebo dokumentov v pdpadných sud
nych. rozhodcovských, správnych a mých konanlacka ohladom práv a povinnosti
vyplývcich zo zmluvy, oko oj luh použitie, pokiai se stali verejne známynt

g) Právo užlvat poskytovat a spristupnit důvemé kiformkie nú obe zmkivné
sb-any len v rozsahu a za podnienok potrabných pra riadne plnenie práv a —-
ností vyplýv$údch z obchodného vztahu.

h) Za dčnemě ktormácie se bez ohradu na formu loh zachytenia považu} vŠetiry intor
máde, Uorá neboli iiektorou zo znrluvných stán označené abo verejné a Uorá sa
týkajú predmetu služby a zmiadenia záležitosti (nojmá krtomiácle O právach a povin
nostach stráti oko oj lniormácie o odplale a cenách), kúé sa týkajů niektorej zo
zmluvných stráni (pmdovŠetkým obchodně l$omstvo, ‘mfonnácíe o loh činnosti, Šhuk
túre, hospodárskych výsledkoch, know-how) alebo ‘nlormkle, pne nakladanie
s ktorýnl je právnymi preml stanovený zvtéŠlny rabe ut$enia (pnadovšetkým
hoapodárske tajomstvo. Štátne tojomstvo, benkové tojomstvo, služobné tajomstvo).

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
a) Dodávalať má právo dočasne preruŠít alebo obmedzIf rozsah poskytovania

skižleb bez swskcle od Otjednávatefa z důvodu;
‘ nepredpokladanej udalosti (napr. požlas haváila, technologická porucha...

atd.) na lechnolůgihoh a v prevádzkach Dodávateia resp. jeho subdodávateia,
ktové obmedzla jeho kapzity resp. schopnost pdjimat odpady v zmysle platnej
legislativy

• straty potrebných oprávnenl na naltadanle s odpadml v zmysle platriej legia
latlv% resp. sb-aty oprávneni jeho subdodávateia

Znluvné strany aa dohodli, že obmedzenle z takéhoto důvodu sa nebude považo
vat za poauŠenle zmluvných povinnostI zo strany Dodávateta, a Dodávatel nezod
povadá za Škody, Uorá vzniknú Ohjednávateiovi z důvode preruŠenla resp.
obmedzenla služby.

b) Objednávalať berle na vedoniie. že Dodávatei sa riadi v plnom rozsahu politikou
integrovaného manažárskeho systému, ktová jek nahliadntliu na wwwdetoa.sk

c) Transpa‘enmé k*m*ie o sprvail osobných úd$ov Dodávľom v súvislosti
s poskytvanknslužbysú zver$wné na webovom potMi .deton.sk v sekci GOPR.
\to vadách výslovne neupravaných týrrito VOR mluvou! iovou ponukou sů znlu
vité stany povinná správatsa a konat podťa právneho pontai<u Slovenskej repubtky

e) Odchlky od týchto VOP sa můžu uskutočnit 50 ávhlasom Dodávateia v Zmluve
o poskytovani služleb. V pripade rozdlelneho znenIs má znenie v zrnluve platnost
prad znenlm vo VOR

fl Treto VOP můžu byt zmanené ina pisomne. Dodávatel je povinný o zmene VOP
Informovat e-mallom Objednávatera.

Príloha Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DETOX s.ro.

U

Objednávalať, podpis, pečialka

______

‚ dňat2l

k
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