
KOSIŤ
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. ZM-KO-OD-19-0621_NO
uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

ČLÁNOK I - Zmluvné strany

Zhotovíte!':

Spoločnosť:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

Poverený zástupca:

Kontakt:

(ďalej len "zhotoviteľ").

Objednávateľ:
Spoločnosť:

Sídlo:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaná v obeh. registri:

Poverený zástupca:

Kontakt:

KOSU a.s. Sídlo: Rastislavova 98, 043 46 Košice Zapísaná v: Obeh. reg. OS Košice I, Odd.: Sa, VI. č.: 1169/V

IČO: 36 205 214 DIČ: 2020061461IČ DPH: SK2020061461

Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová, na základe plnej moci

Tatra banka a.s, BIČ: TATRSKBX IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001

Veronika Toroková

Telefón: 421 55 7270 744, Email: torokova@kosit.sk

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.

Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica

IČO: 36204447 DIČ: 2020032003 IČ DPH: SK2020032003

Spišák Jaroslav Ing., Seňko Ivan Ing.

Všeobecná úverová banka, a.s. BIČ: SUBASKBX

SK51 0200 0000 0014 5011 5758

Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.!2249/V

Spišák Jaroslav Ing.

Telefón: 056/668 66 50, E-mail: slamoz@slovanet.sk

(ďalej len „objednávateľ"), (ďalej spolu „zmluvné strany")

ČLÁNOK II - Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateľa odber, prepravu a ekologické zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečných
odpadov (ďalej aj len „NO") označených v súlade s kategorizáciou odpadov podľa Katalógu odpadov stanoveného Vyhláškou MŽP SR Č. 365/2015 Z. z.
{ďalej len „Katalóg odpadov), tak ako je Špecifikované v prílohe č. l, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, to všetko za podmienok podľa tejto
zmluvy, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch") a v zmysle
právoplatne vydaných rozhodnutí spoločnosti KOSIŤ a.s..

2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu za podmienok dojednaných v tejto zmluve a
dodržiavať povinnosti stanovené zmluvou, zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi.

3. Objednávateľ berie na vedomie, že zhotoviteľ je oprávnený vytriediť a posúdiť odovzdaný odpad v závislosti od jeho vlastností a aktuálneho stavu
na vhodný alebo nevhodný na energetické zhodnotenie v spaľovni odpadov, resp. na materiálové zhodnotenie; v prípade nevhodnosti následne určiť
spôsob jeho zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch.

ČLÁNOK III - Miesto plnenia a preprava

1. Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je prevádzka objednávateľa. Adresa bude upresnená v konkrétnej objednávke.

2. Prepravu odpadu zabezpečuje zhotoviteľ na základe objednávky - písomného avíza objednávateľa podľa či. VII ods. 2 písm. a) tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ bude vykonávať zhodnotenie/zneškodnenie NO vo svojej prevádzke - Divízia zhodnocovania odpadov (DZO) nachádzajúca sa
v areáli Spaľovne odpadov - TERMOVALOTIZÁTOR, 040 17 Košice - Barca (maximálna prípustná váha odpadu dovezeného na DZO je l tona) alebo
priamo v koncovom zariadení.



ČLÁNOK IV - Doba trvania

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počnúc dňom 01.09.2019.

2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno ukončiť:

a) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu; výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca od jej doručenia druhej zmluvnej strane;

b) písomnou dohodou oboch zmluvných strán; ku dňu uvedenému v tejto dohode;
c) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy.

3. Obe zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy vždy v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti'
stanovené touto zmluvou, platnou legislatívou v oblasti nakladania s odpadmi a Obchodným zákonníkom. Závažnosť porušenia povinnosti musí byť
náležité odôvodnená a bude posudzovaná jednotlivo podľa okolností konkrétneho prípadu.

4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia.

5. Ukončením zmluvy ktorýmkoľvek spôsobom nieje dotknutý nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK V - Cena

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli (v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z.r. o cenách v platnom znení), Že cena za poskytnuté služby podľa či. II ods. l
tejto zmluvy je uvedená v prílohe č. l tejto zmluvy.

2. Ceny podľa ods. l tohto článku sú stanovené bez DPH, ktorú zhotovíte!' vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v Čase
vzniku daňovej povinnosti.

3. V prípade zneškodnenia NO jeho uložením na skládke nebezpečných odpadov bude zhotovíte!' k cenám podľa ods. l tohto článku osobitne pripočítavať
zákonný poplatok v aktuálnej sadzbe stanovenej podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase poskytnutia služby
(nepodlieha DPH).

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akejkoľvek zmeny jednotkových cien podľa tohto článku, Zhotovíte!' túto zmenu bezodkladne písomne oznámi
Objednávateľovi. Nové ceny sú voči stranám účinné prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomného oznámenia
Zhotoviteľa o zmene ceny Objednávateľovi, bez potreby uzatvorenia osobitného dodatku k tejto zmluve.

ČLÁNOK VI - Platobné podmienky

1. Cenu za služby podľa ČI. V tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry - riadneho daňového dokladu so všetkými náležitosťami,
vystavenej zhotoviteľom do 15 dní od poskytnutia služby, alebo v prípade opakujúceho sa plnenia súhrnne raz mesačne, vždy po uplynutí príslušného
kalendárneho mesiaca, v ktorom boli služby poskytnuté. Nevyhnutným podkladom pre fakturáciu je doklad o váhe odobratého odpadu {tzv. vážny lístok)
a sprievodný list nebezpečného odpadu (ďalej aj len „SLNO").
2. Zhotovíte!' je v odôvodnených prípadoch oprávnený vystaviť objednávateľovi zálohovú faktúru a objednávateľ je povinný ju zaplatiť v určenej skrátenej
lehote splatnosti, a to najmä, ale nie len, pred prvým poskytnutím služieb podľa tejto zmluvy a v prípade omeškania objednávateľa s úhradou jeho
záväzkov. V takom prípade zhotovíte!' zohľadní uhradenú zálohovú platbu vo faktúre podľa ods. l tohto článku. Neuhradením zálohovej faktúry riadne a
včas stráca objednávateľ nárok na plnenie podľa tejto zmluvy.

3. Originál faktúry (aj zálohovej) zhotovíte!' odošle objednávateľovi po jej vystavení poštou a v prípade požiadavky objednávateľa aj v kópii na e-mailovú
adresu objednávateľa uvedenú v či. I tejto zmluvy.

4. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto zmluvy, objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju na opravu a/alebo doplnenie najneskôr do 5 dní od jej doručenia. V takom prípade lehota splatnosti začne plynúť až doručením
opravenej faktúry objednávateľovi. Lehota na vrátenie faktúry podľa tohto odseku je dodržaná, ak objednávateľ v uvedenej lehote odovzdá túto faktúru na
poštovú prepravu.

5- V prípade omeškania s úhradou faktúry je zhotovíte!' oprávnený požadovať aj zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý
deň omeškania.

6. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 30 dní odo dňa splatnosti, zhotovíte!' je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy. V tomto
prípade zhotovŕteľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti s tým a má nárok na zaplatenie všetkých služieb poskytnutých objednávateľovi do
dňa účinnosti odstúpenia.

ČLÁNOK VII - Záväzky zmluvných strán

1. Zhotovíte!' sa zaväzuje:

a) vykonať predmet plnenia tejto zmluvy na základe jednotlivej objednávky - písomného avíza (postačí e-mailom) od objednávateľa, podľa
kapacitných možností zhotoviteľa a dohody s objednávateľom,



b) prevziať, prepraviť a ekologicky zneškodniť dohodnutý druh NO určeným spôsobom a v určenom zariadení, pokiaľ je zhotovíte!' oprávnený
nakladať s týmto NO v súlade s príslušnými povoleniami na prevádzkovanie určeného zariadenia,

c) zabezpečiť prepravu odpadu vhodnými dopravnými prostriedkami spôsobilými na prevádzku v súlade s Európskou dohodou o medzinárodnej
preprave nebezpečných vecí (ADR) a v zmysle požiadaviek stanovených z. č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a
súvisiacimi právnymi predpismi,

d) zabezpečiť váženie odovzdaného NO a vystaviť o tom doklad,
e) vykonať všetky práce súvisiace s odberom NO v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi a v súlade s platnou

legislatívou ochrany životného prostredia,
f) splniť ohlasovaciu povinnosť prepravy NO voči orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o

odpadoch a zaslať objednávateľovi kópie týchto ohlásení vrátane potvrdeného sprievodného listu nebezpečného odpadu,
g) odberom NO od objednávateľa prevziať na seba všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch,
h) umožniť objednávateľovi alebo ním poverenej osobe priebežne kontrolovať plnenie predmetu tejto zmluvy,
i) poskytnúť objednávateľovi nevyhnutnú poradenskú činnosť, v prípade že o ňu objednávateľ požiada,
j) bezodkladne písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie služby (postačí e-mailom).

2. Objednávateľ sa zaväzuje:

a) zaslať poverenej osobe zhotoviteľa uvedenej v záhlaví písomné avízo (postačí emailom) o požiadavke na vykonanie služieb podľa tejto zmluvy
najneskôr päť (5) pracovných dní vopred, kde sa zaväzuje špecifikovať druh nebezpečného odpadu podľa prílohy č. l a požadovaný dátum a čas
odovzdania NO na prepravu,

b) odovzdať zhotoviteľovi odpad tak ako je špecifikovaný v či. II ods. l tejto zmluvy,
c) vystaviť sprievodný list nebezpečného odpadu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú, že SLNO vystaví zhotoviteľ,
d) zabezpečiť, aby NO bol zabalený vo vhodnom obale a riadne označený v súlade s ustanovením §25 ods. 4 zákona o odpadoch a v zmysle

požiadaviek stanovených z. č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi,
e) zabezpečiť za účelom určenia nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s takýmto NO odber vzoriek a predložiť analýzu

vlastností a zloženia NO v zmysle §9 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., pokiaľ tieto údaje nie je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov
alebo zo sprievodnej dokumentácie,

f) rešpektovať a dodržiavať v plnom rozsahu prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodnenie odpadov, všeobecne záväzné právne predpisy a
interné predpisy a pokyny zhotoviteľa na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia,

gj nezmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, ani ich neriediť, v prípade odpadov obsahujúcich azbest tieto stabilizovať,
h) poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri plnení povinností podľa tejto zmluvy,
i) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť, znemožniť a/alebo zabrániť zhotoviteľovi v riadnom plnení tejto zmluvy.

3. Za kategorizáciu odpadu zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ má právo vykonať vizuálnu kontrolu odpadu s cieľom overiť si údaje o pôvode,
vlastnostiach a zložení odpadu deklarované objednávateľom.

4. Váženie zhotoviteľom prevzatého odpadu sa uskutočňuje na certifikovanej váhe. Dokladom preukazujúcim množstvo odovzdaného odpadu je vážny lístok
vystavený zhotoviteľom pri každom jednotlivom vážení alebo súhrne za kalendárny mesiac.

5. Zhotoviteľ má právo odmietnuť prevzatie odpadu ak:

a) obsahuje iné druhy odpadov ako sú špecifikované v či. II. ods. l tejto zmluvy;
b) obsahuje také druhy odpadov, s ktorými zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať v súlade s príslušnými povoleniami a rozhodnutiami na

prevádzkovanie určeného zariadenia; poskytnutie služieb nie je technicky možné.
Odmietnutie prevzatia odpadu a jeho dôvod zhotoviteľ oznámi objednávateľovi v mieste plnenia a písomne (postačí e-mailom) bez zbytočného
odkladu. V tomto prípade objednávateľ stráca nárok na vykonanie služby.

6. Zhotoviteľ má právo odmietnuť poskytnutie služby podľa tejto zmluvy ak po odovzdaní a prevzatí odpadu zistí, že tento odpad:

a) obsahuje iné druhy odpadov ako sú špecifikované v či. II. ods. l tejto zmluvy;
b) obsahuje také druhy odpadov, s ktorými zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať v súlade s príslušnými povoleniami a rozhodnutiami na

prevádzkovanie určeného zariadenia.
Odmietnutie poskytnutia služby a jeho dôvod zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne (postačí e-maiiom) bez zbytočného odkladu. V tomto
prípade zhotoviteľ nevykoná služby uvedené v či. II. ods. 1. tejto zmluvy a odpad vráti objednávateľovi, pričom objednávateľ stráca nárok na
vykonanie služby a je povinný zaplatiť zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené nevyhnutné náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli.

7. V prípade odmietnutia podľa ods. 5 písm. a) a ods. 6 písm. a) tohto článku, sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany
objednávateľa s právom zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy.

ČLÁNOK VIII - Osobitné dojednania

1. Povolenia na prevádzkovanie jednotlivých zariadení zhotoviteľa a prevádzkové poriadky týchto zariadení sú verejne prístupné na webovom sídle
zhotoviteľa www.kosit.sk.
2. Odovzdanie a prevzatie odpadov do určeného zariadenia je možné výlučne počas prevádzkovej doby stanovenej v príslušnom prevádzkovom poriadku
určeného zariadenia.
3. V prípade požiadavky na komisionálne zhodnotenie/zneškodnenie odpadu je objednávateľ povinný oznámiť túto skutočnosť zhotoviteľovi (postačí e-
mailom) aspoň päť (5) pracovných dní vopred. Podmienky a ceny komisionálneho zneškodnenia odpadu si zmluvné strany dohodnú písomne a pre každý



prípad osobitne.

ČLÁNOK IX - Záverečné ustanovenia

l .Adresou pre doručovanie sa rozumie adresa sídla ako aj e-mailová adresa uvedená v či. I tejto zmluvy, pričom každú zmenu je dotknutá strana povinná
bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností platí, že zmena adresy nebola preukázateľne oznámená.
2. Písomnosť doručovaná elektronicky podľa tejto zmluvy sa považuje za doručenú najneskôr dňom nasledujúcim po dni jej odoslania. Písomnosť
doručovaná poštou sa považuje za doručenú aj dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, bez ohľadu na dôvod jej nedoručenia, i keď sa adresát o nej
nedozvie.
3. Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tiež Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KOSU a.s. (ďalej len „VOP"), ktoré sú záväzné pre
obidve zmluvné strany, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. Odlišné dojednania obsiahnuté v zmluve majú vždy prednosť pred ustanoveniami VOP.
4. Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami VOP, zákona o odpadoch v platnom znení, súvisiacimi
právnymi predpismi a Obchodným zákonníkom v tomto poradí.
5. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne vo forme dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. To neplatí v prípadoch
stanovených touto zmluvou, ako aj pri zmene poverených osôb zmluvných strán a pri zmene obsahu príloh tejto zmluvy z dôvodu zmeny príslušných
právnych predpisov alebo príslušných povolení na prevádzku určeného zariadenia, kedy tieto môžu byť menené jednostranným oznámením doručeným
druhej zmluvnej strane.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť podľa či. IV ods. 1. tejto zmluvy.
7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu v celom rozsahu porozumeli a nemajú k nemu výhrady ani ďalšie pripomienky, že ich
zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom účinnosti tejto zmluvy stráca platnosť a účinnosť Zmluva NO Č.336/2016/NO zo dňa 18.08.2016.

PRÍLOHY

1. CENNÍK prepravy, manipulácie a zhodnotenia / zneškodnenia vybraných druhov nebezpečných odpadov
2. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KOSIŤ a.s.
3. Splnomocnenie pre Ing. Lucia Šprinc a Ing. Renáta Rabatinová zo dňa 05.09.2018

.7019
Za objednávateľa
V Košiciach dňa 05.08.201í

KOSL
Rastislavgva 9

ICO:
DIČ

KOSIŤ a.s.
Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Spišák Jaroslav Ing., Seňko Ivan Ing.



KOSIŤ
Príloha č. l

ku ZMLUVE č. ZM-KO-OD-19-0621_NO/2019/NO

CENNÍK
prepravy, manipulácie a zhodnotenia / zneškodnenia vybraných druhov nebezpečných odpadov

A / Cenník prepravy

Preprava nebezpečných druhov odpadov v súlade s dohodou ADR do zariadenia na zneškodňovanie odpadov umiestneného na území
mesta Košice

DODÁVKOVÉ VOZIDLO

MAN, IVECO - ramenový nosič kontajnerov

MAN,IVECO-hákový nosič veľkoobjemových kontajnerov

do 11

do 5 t

nad 5 t

Cena v EU R/ km

1,30 EUR

1,60 EUR

2,20 EUR

B / Cenník prepravy cisternou

Preprava vybraných nebezpečných druhov odpadov v súlade s dohodou ADR na dekontaminačnú plochu umiestnenú mimo mesta
Košice

Cisterna o objeme 2,4 m3

Cisterna o objeme 10 m3

Cena EUR / km

2,20 EUR

do 5 t

C / Cenník prenájmu kontajnerov a manipulácie

Časová sadzba v EUR / 15 min.

7,OOEUR

7,50EUR

Prenájom veľkokapacitného kontajnera o objeme 5, 7 m3

Prenájom veľkoobjemového kontajnera o objeme 16, 23, 30 m3

Závozník (DODÁVKOVÉ VOZIDLO) (komplet čas strávený na zákazke aj s prejazdom)

Manipulácia - vykládka (DODÁVKOVÉ VOZIDLO)

Časová sadzba v EUR / deň, 15 min.

2,00 EUR / deň

5,20 EUR / deň

2,70 EUR/ 15 min.

2,70 EUR/ 15 min.



D / Cenník zneškodnenia '

Kat.č.

03 01 04

04 02 14

0801 11

08 01 17

08 01 21

08 03 12

08 03 17

08 04 09

08 04 11

12 01 12

1201 14

12 01 18

12 01 20

13 05 03

1501 10

1501 11

15 02 02

16 01 07

1601 11

1601 21

/ybraných druhov nebezpečných odpadov - DSO

Názov druhu odpadu

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy
obsahujúce nebezpečné látky
odpad z apretácie obsahujúci organické
rozpúšťadlá
odpadové farby a laky obsahujúce organické
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
odpady z odstraňovania farby alebo laku
obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky

odpadový odstraňovač farby alebo laku

odpadová tlačiarenská farba obsahujúca
nebezpečné látky
odpadový toner do tlačiarne obsahujúci
nebezpečné látky
odpadové lepidla a tesniace materiály
obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky
kaly z lepidiel a tesniacich materiálov
obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky

použité vosky a tuky

kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky

kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania
obsahujúci olej
použité brúsne nástroje a brúsne materiály
obsahujúce nebezpečné látky

kaly z lapačov nečistôt

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
alebo kontaminované nebezpečnými látkami
kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý
pórovitý základný materiál (napríklad azbest)
vrátane prázdnych tlakových nádob
nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy

olejové filtre

brzdové platničky a obloženie obsahujúce
azbest
nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07

Kategória

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Cena v EUR / t

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160J.W

160

160

160

160

160

160

160

160

17 01 06

17 02 04

170204

17 03 01

17 04 09

170410

17 05 03

17 05 05

zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál,
škridiel, obkladového materiálu a keramiky
obsahujúce nebezpečné látky
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné
látky alebo kontaminované nebezpečnými
látkami

železničné podvaly

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými
látkami
káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné
nebezpečné látky
zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné
látky
výkopová zemina obsahujúca nebezpečné
látky

160

160

160

160

160

160

160

160



17 06 01

17 06 03

17 08 01

17 09 03

19 12 06

07 01 03

07 01 04

07 03 04

07 06 04

08 01 13

1101 11

11 01 98

12 01 09

13 05 01

13 05 02

13 05 06

13 05 07

13 05 08

13 06 03

16 01 13

16 01 14

16 10 01

16 05 06 zn.

16 05 06 nezn.

16 05 07 zn.

16 05 07 nezn.

16 05 08 zn.

16 05 08 nezn.

18 01 06 zn.

18 01 06 nezn.

18 01 08

18 02 05 zn.

izolačné materiály obsahujúce azbest

iné izolačné materiály pozostávajúce z
nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky
stavebné materiály na báze sadry
kontaminované nebezpečnými látkami
iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane
zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné
látky

drevo obsahujúce nebezpečné látky

organické halogénované rozpúšťadlá,
premývacie kvapaliny a matecné lúhy
iné organické rozpúšťadlá, premývacie
kvapaliny a matecné lúhy
iné organické rozpúšťadlá, premývacie
kvapaliny a matecné lúhy
iné organické rozpúšťadlá, premývacie
kvapaliny a matecné lúhy
kaly z farby alebo laku obsahujúce organické
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce
nebezpečné látky

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

rezné emulzie a roztoky neobsahujúce
halogény
tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov
oleja z vody

kaly z odlučovačov oleja z vody

olej z odlučovačov oleja z vody

voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z
vody
zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov
oleja z vody

iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

brzdové kvapaliny

nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné
látky
vodné kvapalné odpady obsahujúce
nebezpečné látky
obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí
laboratórnych
obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí
laboratórnych
vyradené anorganické chemikálie
pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky
vyradené anorganické chemikálie
pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky
vyradené organické chemikálie pozostávajúce
z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky
vyradené organické chemikálie pozostávajúce
z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných
látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných
látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

cytotoxické a cytostatické liečivá

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

160

160

160

160

160

130

130

130

130

130

160

160

160

180

180

180

180

180

130

150

150

160

5600

11500

5600

11500

5600

11500

5600

11500

5600

5600



látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

1 o n-> ne rw chemikálie pozostávajúce z nebezpečných _ _ _
18 02 05 nezn. |átQk ̂ 5,,̂  nebezpečné látky 1150°

13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta N 200

13 07 02 benzín N 200

13 07 03 Iné palivá vrátane zmesí N 200

1fi n? 11 vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC 2b

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné
16 02 13 časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 N 25

12
16 02 13 žiarivky N 460

2Q 02 l s nebezpečné časti odstránené z vyradených N _,.
zariadení

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 460

2Q Q1 23 Vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovodíky
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia

20 01 35 iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, N 25
obsahujúce nebezpečné časti

1fi n? 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 „ -
09 až 16 02 13
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia

20 01 36 iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 O 25
35
Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie

18 01 03 podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska N 1100
prevencie nákazy

18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá N 5600

18 01 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti N 900

16 06 01 olovené batérie N 5000

16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N 5000

16 06 05 Iné batérie a akumulátory O 5000



E / Cenník zneškodnenia ostatných druhov nebezpečných odpadov - v súlade s registráciou podľa §98 ods. 2 zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch

Kat. č. Názov druhu odpadu Kategória Cena v EUR / t

n, m rw PilinW hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité N 1f-n

dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky

04 02 14 odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá N 160

07 01 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 130

07 01 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 130

07 02 16 odpady obsahujúce nebezpečné silikóny N 160

07 03 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 130

07 06 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 130

no ni odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné ,,.„
Uo U l 11 N l OÚlatky
„ ., ,_ kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné ..,n

látky
vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá 1fin

alebo iné nebezpečné látky
no m 1-7 odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá .. 1 ,n

alebo iné nebezpečné látky

080121 odpadový odstraňovač farby alebo laku N 160

08 03 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca NL N 160

08 03 14 kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky N 160

08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N 160

no od no odpadové lepidla a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo 1ť,n

iné nebezpečné látky
ne od 1 1 z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo 1(.n

iné nebezpečné látky

11 01 11 vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N 130

11 01 98 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N 130

12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény N 130

120112 použité vosky a tuky N 160

12 01 14 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky N 160

12 01 16 odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky N 160

12 01 18 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej N 160

12 01 20 použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky N 160

13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N 150

130502 kaly z odlučovačov oleja z vody N 130

13 05 03 kaly z lapačov nečistôt N 160

13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody N 150

13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N 150

13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N 130

14 06 02 iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N 130

14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N 130

_ n obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované w 1ť-n
J.J U J. J.U v r , i ' i i - l* J.VVnebezpečnými latkami



15 01 11

15 02 02

16 01 07

1601 11

16 01 13

16 01 14

16 01 21

16 10 01

17 01 06

17 02 04

17 02 07

17 03 01

17 04 09

1704 10

17 05 03

17 05 05

17 05 07

17 06 01

17 06 03

17 06 05

17 08 01

17 09 03

19 11 03

19 12 06

19 12 11

13 07 01

13 07 02

13 07 03

16 02 11

16 02 13

16 02 13

20 02 15

16 05 06 zn.

16 05 06 nezn.

16 05 07 zn.

16 05 07 nezn.

16 05 08 zn.

16 05 08 nezn.

kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad
azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy

olejové filtre

brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest

brzdové kvapaliny

nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11,16 01 13 a 16 01
14
vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky

zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a
keramiky obsahujúce nebezpečné látky
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované
nebezpečnými látkami

železničné podvaly

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky

zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky

izolačné materiály obsahujúce azbest

iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky

stavebné materiály obsahujúce azbest

stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami

iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce
nebezpečné látky

vodné kvapalné odpady

drevo obsahujúce nebezpečné látky

iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu
obsahujúce nebezpečné látky

vykurovací olej a motorová nafta

benzín

Iné palivá vrátane zmesí

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09
až 16 02 12

žiarivky

nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych

obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych

vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky
vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky
vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky

vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

160

160

160

160

150

150

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

120

160

160

200

200

200

25

25

460

25

5600

11500

5600

11500

5600

11500



obsahujúce nebezpečné látky

18 01 06 zn.

18 01 06 nezn.

18 01 08

18 02 05 zn.

18 02 05 nezn.

18 01 08

18 01 10

18 01 10

18 01 03

18 02 05 zn.

18 02 05 nezn.

18 02 05 zn.

20 01 21

20 01 23

?0 01 35'- \ > •. J 1 - '

16 06 01

16 06 02

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné
látky
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné
látky

cytotoxické a cytostatické liečivá

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné
látky
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné
látky

cytotoxické a cytostatické liečivá

amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti

amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti

Odpady, ktorých zberá zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z
hľadiska prevencie nákazy
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné
látky
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné
látky
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné
látky

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20
01 23, obsahujúce nebezpečné časti

olovené batérie

niklovo-kadmiové batérie

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N1 i

N

N

5600

11500

5600

5600

11500

5600

900

900

1100

11500

11500

5600

4600

25

25Z,J

5000

5000

F / Cenník zneškodnenia neuvedených druhov nebezpečných odpadov

Na základe osobitnej objednávky a cenovej ponuky

* Cena nezahŕňa zákonný pop/atok za uloženie odpadov vo výške stanovenej podľa príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov účinných v čase poskytnutia služby.

Za zhotoviteľa
V Košiciach dňa 05.C

KOSIŤ a.s.
Rastislavova 98,0*3 46 KOŠICE

ICO: 36,'
DIČ: SK

Za objednávateľa
V Košiciach dňa 05.08.2019

KOSU a.s.
Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová

AGRpPODNiK SLAMOZ spol. s r.o.
S(Sišák Jaroslav Ing., Seňko Ivan Ing.


