
ZMLUVA O DIELO
PREPRAVA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

200108 a 200125

\l. Zmluvné strany

l.Zhotoviteľ Eduard Mittelham, Do parku 8, O ~ Ž-i.iina
tel:041/5667004, 0903806312, mittel@bb.telecom.sk

IČO:10949402 DIČ SK 1022479249
Bankové spojenie SŠSP Žilina

Č.ú. 007 653 7648/0900
Živnostenský list:OU-ZA-OZPI-2015/000038-2

Registračné číslo SVPSSR : COLTR11ZA-SK
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom-

nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami
s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

2.0bjednávateľ Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23
010 Ol Žilina
Mgr. Daniela Peclerová - riaditeľkav zástupení

IČO: 00607061
DIČ: 2020699560

tel.č.: 041/7244158
e-mail: htrednyz@stonline.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000480755/8180

IBAN: SK 87 8180 0000 0070 0048 0755

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo
zariadení spoločného stravovania a jeho likvidácia.

III. Povinnosti zmluvných strán
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania (ZSS)

l. prevádzkovateľ ZSS ako producent komunálneho odpadu je povinný zaviesť
a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu kde je zaradený aj biologicky



rozložitelný kuchynský a reštauračný odpad (KBO), je zodpovedný za
nakladanie s KBO. Podľa vyhlášky MŽP SR Č. 284/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovuje katalog odpadov KBO je zaradený pod číslom 20 Ol 08 biologicky
rozložitelný kuchynský a reštauračný odpad a 20 Ol 25 jedlé tuky a oleje
(§39 zákon č.223/200l Z.Z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov),
2. prevádzkovateľ ZSS hradí náklady spojené so zberom KBO, skladovaním,
prepravou a likvidáciou, vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly
(§39 ods.9 zákona č.223/200l Z.z.)

3. prevádzkovateľ ZSS ako pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu zodpovedá za
konečné zneškodnenie odpadu (§19 ods.2 zákona č.223/200l Z.z.)
Prevádzkovateľ ZSS zodpovedá aj za frekvenciu KBO odvozov. Zodpovednosť za
ďalšiu manipuláciu s odpadom preberá na základe dokladu zhotoviteľ.

4. Prevádzkovateľ ZSS zabezpečí oddelené odkladanie KBO v uzatvárateľných
nádobách určených na skladovanie, dodávaný zhotoviteľovi s označením
"neurčené na ľudskú spotrebu"

Povinnosti zhotoviteľa :

l. prepraviť KBO bez zbytočného odkladu za podmienok, ktorými sa
predchádza rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat. (pozn.:
frekvencia zberu a následného spracovania nie je legislatívne stanovená.
V rámci metodickej pomôcky je daná frekvencia zberu minimálne jedenkrát
týždenne v závislosti od teploty prostredia i metodická pomôcka je uvedená
na stránke MŽP a RR SR) .

2. zhotoviteľ zabezpečí, aby pri preprave KBO bol priložený obchodný
doklad vedlajších živočíšnych produktov - "Obchodný doklad/Zberný list pre
vedlajšie živočíšne produkty - materiál kategórie 3 NEURČENÉ NA ĽUDSKÚ
SPOTREBU". Obchodný doklad je vyhotovený v troch vyhotoveniach
(l originál a 2 kópie)

3.uchovávané záznamy o zásielkach a príslušné obchodné doklady -
zabezpečenie princípu vysledovateľnosti (podľa čl.22 nariadenia EP a Rady
č.1069/2009)i (pozn. doba uchovávania dokumentácie o odpadoch je 2 roky
(podľa prílohy VIII, kapitoly III, bod 5 nariadenia komisie č.142/200l)i
možnosť uchovať kópie dokladov prevádzkovateľom ZSS aj na elektronických
nosičoch) .

4. Zhotoviteľ je povinný pred začatím činnosti oznámiť príslušnému
úradu (príslušnej veterinárnej a potravinovej správe) prevádzkareň, ktorá
uvedenú činnosť zabezpečuje a oznámi akúkoľvek významnú zmenu.

5. Zhotoviteľ zabezpečí frekvenciu odvozov podľa tejto zmluvy, a v
prípade potreby na telefonicky dohovor aj častejšie.



IV. Cena za odvoz a likvidáciu

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za vykonané služby finančnú čiastku.
Vyúčtovanie zneškodňovania a dopravných služieb bude vykonané podľa
prílohy tejto zmluvy. Za častejšíe odvozy dohovor osobne/zapísaný do
prílohy.

V. Osobitné ujednanie

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa 1.6.2015 a uzatvára sa na neurčito.
Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom.
Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch /1 ks pre poskytovateľa a 3 ks
pre objednávateľa/o
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 Príloha ku zmluve o
zneškodňovaní odpadu 200108 a 200125.

VI. Výpovedná lehota

Výpovedná lehota tejto zmluvy je l 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.

V Žiline

..........t~ .
objednávateľ

OíJV DAD"
EDUAR MITTELHAM
DO PARKII ~ ŽiLINA

Stredná zdravotnic a ". Dia
Hlbo\(?, ve ta 23

••

príloha č.l



Príloha ku zmluve o zneškodňovaní odpadu
200108 a 200125

1.Zhotoviteľ Eduard Mittelham, Do parku 8, 010 03 Žilina
tel:041/5667004, 0903806312, mittel@bb.telecom.sk

IČO:10949402 DIČ SK 1022479249
Bankové spojenie SŠSP Žilina

Č.ú. 007 653 7648/0900
Živnostenský list:OU-ZA-OZPI-2015/000038-2

Registračné číslo SVPSSR : COLTR11ZA-SK
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom-

nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami
s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

v zástupení

Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23
010 01 Žilina
Mgr. Daniela Peclerová - riaditeľka

2.0bjednávateľ

IČO: 00607061
DIČ: 2020699560

tel.č.: 041/7244158
e-mail: htrednyz@stonline.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000480755/8180

IBAN: SK 87 8180 0000 0070 0048 0755

Cena za jeden odvoz odpadu je 4,80 - euro s DPH

ceny za zneškodnenie odpadu 200108/KBO 1 kg: 0,12 euro s DPH
ceny za zneškodnenie odpadu 200125/o1ej 1 kg: 0,- euro

Príloha sa uzatvára v štyroch exemplároch II ks pre poskytovateľa a 3 ks pre
objednávateľal

V Žiline 1.6.2015
10 VtJ . "a W ola

Hlbox» ta 23
010 D1 Ž"ina

ro

.........(d.: .
zhotovite U\lL<_ Uš.iADU

DUARD MITTELHAM
DO PARKU R ŽiLINA

objednávateľ


