
Z M L U V A  č.    1 /2021 

o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID  
 
 

I. Zmluvné strany: 
                                     

Pôvodca odpadu: Obec  Orávka 

Zastúpený: Ing.  Ján Lichanec 

Adresa: Orávka č.49., 980 42 rimavská Seč 

Miesto odberu: KD Orávka,  Orávka č.49., 980 42 Rimavská Seč 

IČO: 00318949 

DIČ, IČ DPH: 2021230321 

Telefón: 0475593119 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

Č. účtu, IBAN:                   SK02 5600 0000 0060 3659 3001 

E-mail: obec.oravka@gemernet.sk 

         

a 

 

Preberajúci odpad: Obec  Rimavské  Janovce 

Zastúpený: Stanislav  Krahulec 

Adresa: Rimavské Janovce 301  

  

IČO: 00319058 

DIČ, IČ DPH: 2021230420 

Telefón: 047/5811950 

Bankové spojenie: SLSP a.s. 

Č. účtu, IBAN:                    SK81 0900 0000 0051 6090 0617 

E-mail: ou.rimjanovce@rsnet.sk 

 

II. Predmet zmluvy: 

 

      Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie odberu, prepravy a ekologicky nezávadného      

zneškodnenia nebezpečného odpadu. Kat. č. 18 01 03 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie 

podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy a odpadov z testovania.  

Plnenie predmetu zmluvy zabezpečí zhotoviteľ v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 

Z.z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., o 

vykonávaní niektorých ustanovení  zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou 

sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

 

III. Spôsob a čas plnenia: 

 

Zmluva sa uzatvára dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami na dobu určitú, do 

31.01.2021. Vypovedanie zmluvy je možné písomnou formou v termíne jeden mesiac pre obidve 

zmluvné strany. 

 

IV. Platobné podmienky: 

 

Cena za zneškodnenie odpadu je stanovená dohodou v zmysle Vyhlášky č. 18/1996 ZZ.-pozri 

cenovú prílohu. Na základe tejto zmluvy a podľa faktúry pôvodca uhradí dlžnú sumu v zmysle 

splatnosti   faktúry. Úhrada bude prevedená bezhotovostným spôsobom na náš bankový účet, 

variabilný symbol je číslo faktúry, konšt. symbol 0308. Za každý deň omeškania uhradí pôvodca 

penále vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky. V prípade, že pôvodca neuhradí platbu za 

zneškodnenie, nebude zaradený do ďalšieho zvozného okruhu. Odpad mu bude odoberaný až po 

zaplatení za odbery v predchádzajúcom období. 

 

 



Z M L U V A  č.    1 /2021 

o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID  
 

V.  Odvoz materiálu: 

 

Legislatívne zabezpečenie zabezpečuje pôvodca, ktorý je povinný odpad baliť podľa 

stanovených predpisov: 

 

• zabezpečiť dvojité sáčkovanie a uzavretie odpadových vriec o s maximálnym objemom 

odpadu 30 l   

• minimalizovať počet pracovníkov, ktorí s odpadom nakladajú 

• zabezpečiť dennú dezinfekciu zberných miest 

 

 

VI. Všeobecné ustanovenia: 

 

     Obsah tejto zmluvy je možné dopĺňať formou písomného dodatku so súhlasom obidvoch strán. 

Podmienky, ktoré nie sú v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného         

zákonníka. 

 

C E N O V Á       P R Í L O H A 
 

zmluvy o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadu kat. č. 18 01 03 

 

 

Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená ako cena dohodou v zmysle Vyhlášky  

č. 18/1996 ZZ. a predstavuje: 

 

18 01 03 -  / kg bez DPH 

 

Doprava a manipulácia 

 Jednotková cena  

v EUR bez DPH - E/m.j/ kg 

 Odpady, 18 01 03 N Y1 7,35 

 Doprava  1km 1,30 

 Manipulácia COVID  40 

.nakladka vykladka stojne  10,50 

Pôvodca a preberajúci sa zaväzujú, že cenová príloha nebude rozmnožovaná a poskytovaná 

tretím osobám bez vedomia druhej zmluvnej strany. 

 

V Rimavských Janovciach , dňa  21.1.2021 

 

 

 

 

 

.............................................                                                            ............................................ 

             pôvodca                                                                                            preberajúci  


