
KONZEKQ spoi. s r.o., Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce

Z M L U V A O D I E L O

v zmysle Obchodného zákonníka í. 513 / 91 Z. z.

uzavretá medzi

Pôvodcom odpadu: AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná ul. 94
076 64 Zemplínska Teplica

IČO : 36 204 447
ÍČ DPH : SK2020032Q03

„ , - •Bankové spojenie :
Číslo účtu:

V zastúpení : Ing. Ivan Senko - konateľ
Tech. zástupca : Ing. Jakub Sočovka

Tel.: 0905492430

Obchodný register Okresného súdu Košice I., Odd. Sro
Vložka číslo: 122497V

Odberateľom: KONZEKO spol. s r. o., Areál NPZ 510, 05321 Markušovce

IČO: 31659772
IČ DPH: SK 2020505025

Bankové spojenie: SLSP a.s. Spišská Nová Ves
číslo účtu: 0523192523 / 0900

v zastúpení : Rastislav Kráľ. konateľ spoločnosti
Ing. Vladimír Ratvaj, konateľ spoločnosti

vo veciach technických: Ing. Gabriel Bajkay
Tel. / fax.: 053/4499315, 053/4499115

Obchodný register Okresného súdu Košice L, Oddiel: Sro
Vložka číslo: 9531 / V



l,
Predmet zmluvy

l . Odberateľ sa zaväzuje vykonať pre pôvodcu odpadu odber, prepravu , zneškodnenie, alebo
zhodnotenie odpadov. Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria prílohy - zoznam odpadov,
ktoré vznikajú pri zabezpečovaní predmetu zmluvy v zmysle Katalógu odpadov a cena za
ich zneškodnenie resp. zhodnotenie.

2. Odberateľ vykoná požadované práce a služby na základe telefonickej, alebo písomnej
objednávky vždy na požadovaný výkon práce a konkrétne prevádzky.

3. Pôvodca a odberateľ odpadu sa zaväzujú zaplatiť za vykonané práce a služby cenu
v rozsahu a za podmienok stanovených v prílohách tejto zmluvy.

2.
Doba platnosti /mluvy

l . Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a uzatvára sa na dobu
neurčitú.

Podmienky plnenia

l . Odberateľ bude vykonávať práce a služby spojené so zneškodnením resp. zhodnotením
odpadov v súlade s platnými zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve
v dohodnutých termínoch.

2. Odberateľ pri odbere určitých druhoch odpadu kategórie „O" vystaví protokol o odbere
odpadu.

3. Pri preprave odpadu zaradeného v kategórii„N" pôvodca odpadu vystaví Sprievodný list
nebezpečného odpadu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 283 / 2001 Z. z. v znení platných
predpisov.

4. Pôvodca odpadu sa zaväzuje sprístupniť včas priestory pre výkon prác a služieb a vytvoriť
podmienky na riadenie a včasné plnenie, vrátane potrebnej súčinnosti.

5. Analýzy odpadov zabezpečí pôvodca odpadu na svoje náklady až po spresnení zo strany
odberateľa na vybrané druhy odpadov.

Á
•4.

Cena a fakturácia

1. Pôvodca odpadu a odberateľ sa dohodli, že cena za vykonané práce a služby resp.
zneškodnenie, alebo zhodnotenie odpadov bude účtovaná podľa prílohy, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena je stanovená dohodou v zmysle Zákona č.
18/1996 Z.z. v platnom znení. K cene bude pripočítaná príslušná DPH.

2. K faktúre bude priložená kópia SLNO alebo protokol o vykonaných prácach a službách
potvrdený zástupcom pôvodcu odpadu.

3. Pôvodca odpadu uhradí faktúru do 14 dní po jej obdržaní.
4. Za deň plnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu

pôvodcu odpadu v prospech účtu odberateľa.

KQN2EKQ,spoi. s r.o.



Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka,
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluva môže byť menená, alebo upravovaná len písomnými dodatkami odsúhlasenými
štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch , z ktorých každá strana obdrží jeden
exemplár.
Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať v písomnej forme bez uvedenia
dôvodu v trojmesačnej výpovednej lehote zo začiatkom plynutia odo dňa
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Podpisom tejto zmluvy končí platnosť predchádzajúcich zmlúv, ktoré mali platnosť
na dobu neurčitú

&.L%.....*?J.ĹDátum . . . . . . . . . . . . . . . . . ? . . . . . . . . . Dátum

AGROPODWKSLAMOZ.spoLsr.fl,
Hlavná 480

076 64 Zemplínska

za pôvodcu za KONZEKO spOL s r.o.

KQN'£KKO,spal. .1 i-.o.



PRÍLOHA K Z M L U V E O D I E L O

v zmysle Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Z. z.

Skupina Á:

Kat. číslo
0201 08

j
1201 09

140603

1501 10

í

150202

160107

1601 03

1602 13

ij

160601

Názov odpadu
Agrochemické odpady obsahujúce
nebezpečné látky (N)
Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce
halogény (N)
Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel (N)

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných
látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami (N)
Absorbenty, filtračné materiály vrátane
olejových filtrov inak nešpecifikovaných,
handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami (N)
Olejové filtre (N)

Pneumatiky (O)

Vyradené zariadenia obsahujúce
nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02

l 09 až 1602 12 ( N )

žiarivky
Olovené batérie (N)

Cena za kg,ks
l,50€/kg

0,1 8 e/kg

0,22 €/kg

0,28 €/kg

0,28 €/kg

0,28 €/ks

0,10€/kg

nadrozmerné
0,15€/kg
0,17€/kg

0,17€/ks
0

Cena za nakládku / vykládku odpadu

Cena za dopravu
doprava v cene za
zneškodnenie
doprava v cene za
zneškodnenie
doprava v cene za
zneškodnenie
doprava v cene za
zneškodnenie

doprava v cene za
zneškodnenie

i

doprava v cene za
zneškodnenie

doprava v cene za
zneškodnenie

ii
doprava v cene za
zneškodnenie

i i
doprava v cene za
zneškodnenie

1,66 €/ 15 min.

Minimálna fakturácia je 25 € / odber

Skupina B: Odpadové oleje

130111-Syntetické hydraulické oleje (N)
bezplatný odber

13 02 05-Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje (N)
bezplatný odber

13 02 06-Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje (N)
bezplatný odber



Doprava nebezpečného odpadu od jednotlivých organizačných zložiek pôvodcu z celého
územia SR do zariadení firmy KONZEKO, spol. s r.o. Markušovce, za účelom úpravy odpadu
bude zabezpečená na náklady odberateľa železničnými resp. automobilovými cisternami
odberateľa,

Daíutn.

Hlavná 480
07664 Zemplínska Tepirca

/XF

za pôvodcu

i/-

za Konzeko spoi/s r.o.

KONZEKO, spol. s r.o.


