
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Z.z. 

v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:
Názov:
Adresa:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
1BAN:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E - mail:

1.2 Zhotovíte!’:
Názov:
Adresa:
Zastúpený:
Obchodný register:

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie, 1BAN:
Telefón, fax:
E-mail:

Mesto Poltár
Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Mgr. Martina Brisudová, primátorka mesta
00316342
201250968
VÚB, a.s.
SK4002000000000022127352
Ing. Matej Kudlák
047/430 84 34
matej.kudlak@poltar.sk

ZEDKO, s.r.o.
Zvolenská cesta 14A, 974 05 Banská Bystrica
Ing. Milan Stefanka, konateľ spoločnosti
Obchodný register Okresného súdu B.Bystrica, 
oddiel Sro, vložka č. 3390/S 
31646654
SK2020457494
Tatra banka, IBAN: SK3611000000002626481757 
048/4161261, 0905 310 287, 0908 407 249 
zedko@zedko.sk

II.
PREDMET ZMLUVY

II. 1 Predmetom tejto zmluvy je za podmienok nižšie stanovených a v súlade s ustanoveniami 
aktuálne platného Zákona o odpadoch a súvisiacich vykonávacích predpisov záväzok 
zhotoviteľa na základe objednávok objednávateľa, v rozsahu a v množstve určenom 
objednávateľom v objednávke, prevziať, prepraviť, zhodnotiť alebo zneškodniť odpady 
objednávateľa uvedené v článku 11.4 tejto zmluvy. Služby nad rámec tejto zmluvy budú 
riešené samostatnou dohodou.

II. 2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať zber, zhodnotenie a prepravu odpadov uvedených 
v článku II.4 tejto zmluvy na základe nasledujúcich povolení:
• Autorizácia na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení, vydaná 

Ministerstvom životného prostredia SR. Bratislava pod č. 145/A/2005 - 6.2, v znení 
rozhodnutia č. 7654/2010 - 3.3, v znení rozhodnutia č. 3817/2011 - 3.3 (15483/2011), 
v znení rozhodnutia č. 33332/2013 (I45/A/2005 - 6.2), v znení rozhodnutia č. 22433/2015 
(4540/2015 - 3.3), v znení rozhodnutia č. 6464/2016-1.8 (43960/2016), v znení 
rozhodnutia č. 3709/2019-1.8 (14764/2019).

• Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v B. Bystrici č. OU-BB-OSZP3- 
2016/013851/ADA, v znení rozhodnutia č. OU-BB-OSZP3-2017/007638-003, v znení 
rozhodnutia č. OU-BB-OSZP3-2017/032569-004, v znení rozhodnutia č. OU-BB-OSZP3- 
2019/028884-012, v znení rozhodnutia č. OU-BB-OSZP3-2020/031357-005 - súhlas na 
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie (elektro)odpadov.
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• Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v B. Bystrici č. OU-BB-OSZP3- 
2021/005224-011 - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.

• Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v B. Bystrici č. OU-BB-OSZP3- 
2017/026406-005 (kód R4) - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie 
odpadov.

• Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v B. Bystrici č. OU-BB-OSZP3- 
2017/026406-006 (kód R8) - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie 
odpadov.

• Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v B. Bystrici č. OU-BB-OSZP3- 
2021/027345-002 - registrácia na prepravu odpadov podľa §98.

11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje sprístupniť objednávateľovi kópie vyššie uvedených povolení na 
stiahnutie na svojej webovej stránke www.zedko.sk v sekcii „Na stiahnutie“, a to najneskôr 
pri podpise tejto zmluvy.
Odpad bude preberať priamo zhotoviteľ alebo tretia osoba poverená zhotoviteľom a v mene 
zhotoviteľa u objednávateľa.

II.4 Zoznam odpadov na zber alebo zhodnotenie (činnosť R4 alebo V):

Tabuľka č. 1
Katalóg, 
číslo odp.

Názov odpadu Kategória 
odpadu

Kód 
nakladania

16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 
uhľovodíky, HCFC, HFC N V

16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti 
iné ako uvedené v 160209 až 160212 N R4, V

16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 až 
160213 O R4

16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako 
v 160215 O R4

16 06 01 Olovené batérie N V
16 06 02 Niklovo - kadmiové batérie N V
16 06 03 Batérie obsahujúce ortuť N v
16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 160603 O v
16 06 05 Iné batérie a akumulátory O v
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 170410 O v
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N v
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 

uhľovodíky N v
20 01 33 Batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602 

alebo 160603 a netriedené batérie a akumulátory 
obsahujúce tieto batérie

N v
20 01 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133 O v
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné 

ako uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce 
nebezpečné časti

N R4, V

20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné 
ako uvedené v 200121, 200123 a 200135 O R4

20 01 40 Kovy O V

Odovzdávané odpady nesmú byť znečistené inými škodlivinami ako sú v nich bežne 
obsiahnuté a vlastnosti odpadov musia zodpovedať vlastnostiam daného odpadu.
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III.
HARMONOGRAM PLNENIA

III.I Zhotoviteľ odo dňa potvrdenia zmluvy bude vykonávať služby uvedené v bode 11.1 na základe 
požiadavky objednávateľa (telefonicky, faxom, prípadne písomná objednávka). Zhotoviteľ sa 
zaväzuje odobrať zhromaždený odpad z areálu pôvodcu. Dopravu si zaisťuje zhotoviteľ 
sám na vlastné náklady. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo jednať o iných lehotách plnenia za 
účelom dohody.

111.2 Pred odovzdaním nebezpečného odpadu vyplní objednávateľ sprievodný list nebezpečného 
odpadu - SLNO (názov druhu odpadu, katalógové číslo atď.). SLNO musí byť potvrdený 
pečiatkou objednávateľa a podpisom povereného pracovníka.

III.3 Pri vývoze nebezpečného odpadu priloží k vyplnenému SLNO objednávateľ aj identifikačný list 
nebezpečného odpadu.

III.4 Zhotoviteľ po prevzatí odpadu vyplní preberací protokol.

IV.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

IV. 1 Službu uvedenú v bode 11.1 bude zhotoviteľ vykonávať podľa obhliadky materiálu a aktuálne 
platného cenník zhotoviteľa, ktorý je dostupný na vyžiadanie pred každým odberom.

IV.2 Prijímateľ finančných prostriedkov vystaví faktúru so splatnosťou 14 dní na základe 
vystaveného preberacieho protokolu odpadu (tzv. Zápisu o prevzatí odpadu).

V.
INÉ DOJEDNANIA

V .l Objednávateľ sa zaväzuje umožniť prístup pracovníkom zhotoviteľa do priestorov uloženia 
odpadu pred jeho odberom, prípadne mu umožní vykonať potrebné demontážne práce pred 
odvozom odpadu.

V .2 V prípade zistenia iných než deklarovaných vlastností odobratých odpadov, má zhotoviteľ právo 
účtovať zvýšené náklady na zhodnocovanie odpadu, prípadne tento odpad vrátiť 
objednávateľovi na jeho náklady.

V .3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú pri vykonávaní diela na plnenie povinností, ktoré sú 
dané pre nakladanie s odpadmi aktuálne platným zákonom o odpadoch a vykonávacími 
vyhláškami k nemu.

V .4 Objednávateľ berie na vedomie, že až do momentu prevzatia odpadu zhotoviteľom je 
zodpovedný za manipuláciu s odpadom a je pritom povinný dodržiavať platné predpisy. Od 
momentu prevzatia odpadu na prepravu je zhotoviteľ zodpovedný za manipuláciu s týmto 
odpadom v súlade s platnými právnymi predpismi. Prevzatím odpadu na prepravu zhotoviteľom 
alebo prepravcom prechádza vlastníctvo k odpadu a nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa.

V .5 Zhotoviteľ vydá objednávateľovi potvrdenie o zhodnotení resp. zneškodnení odpadu, ktorého je 
pôvodcom, vrátane potvrdeného sprievodného listu odpadov pri odpadoch kategórie N

V .6 Platobný styk účastníkov zmluvy bude vykonávaný bezhotovostne prostredníctvom peňažných 
ústavov účastníkov.

V .7 V prípade, že zhotoviteľ bude požadovať zneškodnenie odpadu iného druhu ako je uvedený 
v tejto zmluve, bude ich vzájomný vzťah riešený osobitnou zmluvou, dodatkom k tejto zmluve 
alebo objednávkou

V .8 Zhotoviteľ prehlasuje, že má právoplatne uzatvorenú zmluvu s Organizáciou zodpovednosti 
výrobcu (OZV) na tie druhy odpadov, ktoré bude od objednávateľa odoberať. V prípade, že by 
takáto zmluvy nebola uzatvorená, je zhotoviteľ povinný neodkladne o tejto skutočnosti 
informovať objednávateľa.



VI.
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

VI . 1 Táto zmluva nadobúda svoju platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami.

VI .2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a môže sa meniť iba dohodou strán, písomne formou 
dodatkov k zmluve.

VI .3 Zhotoviteľ aj objednávateľ majú právo vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu s mesačnou 
výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Vypovedanie zmluvy musí byť 
písomnou formou. Písomné vypovedanie zmluvy zašle zmluvná strana doporučene poštou. 
V prípade, že niektorá zmluvná strana túto zásielku neprevezme platí, že je doručená posledným 
dňom jej uloženia na pošte

VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

VILI Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa právne vzťahy znej vyplývajúce 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými predpismi platnými 
v Slovenskej republike.

VI 1.2 Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden 
obdrží zhotoviteľ. Účastníci svojim podpisom potvrdzujú svoju slobodnú a vážnu vôľu túto 
zmluvu v horeuvedenom znení plniť.

VIL3 Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len v písomnej forme, obojstranne odsúhlasené 
a zmluvnými stranami riadne podpísané, pod následkom neplatnosti právneho úkonu

V Banskej Bystrici dňa 9.11.2021

ZEDKO,s.r.o.
Zvolenská cesta 14A

97405 Banská Bystri   
IČO: 31646654 IČDPH:S   

za zhotoviteľa 
Ing. Milan Štefanka 

konateľ ZEDKO, s.r.o.

V Pohár i dňa

za objednávateľa 
Mgr. Martina Brisudová 

primátorka mesta

MEST
stský ú 

lezaičná
987 01
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