
ZML UvA č. C337l202l
o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID

L Zmluvné strany:

Póvodca odpadu: Obec Svinica
ZasíipeíLý: Ing. ťubomír Šimko
Adresa: Svinica č. 282,044 45 Košice-okolie
Miesto odberu: Svinica
IČo: 00324761
DIČ, IČ DPH: 2021245050
Telefón: 05516965 225
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
C. účtu, IBAN: SK54 5600 0000 0004 1566 4001
E-mail: podatelna@obecsvinica.sk

a

Preberajúci odpad: FECUPRAL, spol. s r.o.
Zastúpený: Ing. Han igovský Štefan
Adresa: ť. Šrúra l 7. 082 2l Vel'ký Šariš
Prevádzka: Jilemnického 2,0800l Prešov
tČo: 36 448 g74
DIČ, IČ DPH: 2020005878, sK2020005878
Telefón: 05ll75 62161
Bankovéspojenie: UniCreditPrešov
C. účtu, IBAN: 661 1257005/1 11 l
E-mail: fecupral@fecupral.sk

II. Predmet zm|ury:

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie odberu, prepravy a ekologicky nezávadného
zneškodnenia nebezpečného odpadu. Kat. č. 18 0l 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie
podliehajú osobitným požiadavkám z hl'adiska prevencie nákazy a odpadov z testovania.

Plnenie predmetu zmluvy zabezpečí zhotovitel' v súlade s ustanoveniami zákola ě.79120|5
Z.z. o odpadoch a o zmene a dop|není niektor,ých zikonov, Vyhlášky MŽP SR č.37112015 Z.z., o
vykonávaní niektoných ustanovení zákona o odpadoch a Vyhtášky MŽP SR č. 36512015 Z,z., ktorou
sa ustanowje Katalóg odpadov.

III. Spósob a čas plnenia:

Zmluva sa uzatvára dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami na dobu určitu, do
31.12.2021. Vypovedanie zmluvy je možné písomnou formou v termíne jeden mesiac pre obidve
zmlur,né strany.

fV. Platobné podmienky:

Cena za zneškodnenie odpadu je stanovená dohodou v zmysle Vyhlášky č. l8/l996 ZZ.-poni
cenovú pdlohu. Na základe tejto zmluvy a podl'a faktury póvodca uhradí dlžnú sumu v zmysle
splatnosti faktúry. tJlrada bude prevedená bezhotovostným spósobom na náš bankol,rý účet,
variabilný symbol je číslo faktúry, konšt. symbol 0308. Za každý deň omeškania uhradí póvodca
penále vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky. V prípade, že póvodca neuhradí platbu za
meškodnenie, nebude zaradený do ďalšieho zvozného okuhu. Odpad mu bude odoberaný až po
zap|ateni za odbery v predchádzajúcom období.



ZisiILUvA č. C33712021
o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID

v. Odvoz materiálu:

Legislatívne zabezpečenie zabezpečlje preberajúci. Póvodca je povinný odpad balit' podl'a
stanovených predpisov:

. zabezpeěiť dvojité sáčkovanie a uzavretie odpadových wiec o s maximálnym objemom
odpadu 30 l a na ostťé predmety používať 1,5l flaše so širokým hrdlom

o použivať hrubé vrecia žltej farby
o riadne a vidite|'ne značiť vrecia COVID
o minimalizovať počet pracovníkov, ktorí s odpadom nakladajú
. zabezpečiť dennú dezinfekciu zbemých miest
. oddelene skladovať COVID odpady od štandardných l8 01 03

VI. Všeobecné ustanov€nia:

Obsah tejto zmluvy je možné dopÍňať fonnou písomného dodatku so súhlasom obidvoch strán.
Podmienky, ktoré nie sú v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného
zákonníka,

CENOVÁ PRÍLOHA
zmluw o eko|ogicky nezávadnom zneškodnení odpadu kat. č. 18 01 03

Cena za plnenie predmefu zmluvy je stanovená ako cena dohodou v zmysle Vyhlášky
č. 18/1996 ZZ. a pledstawje:

18 01 03 - 3500 € / tonabez DPH

a
Jednotková cena
v EUR bez DPH

Do 1tl 1km 0,65 €
Nad 1t / lkm I,49 €
Manipuláoia COVID 50€
ZbÝoěílý prestoi zavinený obiednávateťom v€/ 1 hod. 15,00 €

Póvodca a píeberajúci sa zav'ázl}ú, že celoyá príloha nebude rozmnožovaná a poskytovaná
tretím osobrám bez vedomia druhej zmluvnej strany.

V Prešove, dňa l
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