ZMLUVA
O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
uzatvorená podľa § 289 Obchodného zákonníka medzi:
budúci pôvodca odpadov:

Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s.
Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 50 433 946
DIČ: 2120326758
IČDPH:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Zlaté Moravce
číslo účtu: 0511746596/900
IBAN: SK16 0900 0000 0051 1746 5963
zapísaný v OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č. 10512/N

Zastúpený:

MUDr. Nina Horniaková - člen predstavenstva
tel.: 037/ 6905 234, 0911 905 119

budúci odberateľ odpadov:

Polystar, s.r.o.
Slovenská 13 A
940 01 Nové Zámky
IČO: 36 552 119
DIČ: 2021726894
IČDPH: SK2021726894
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s. Nové Zámky
IBAN: SK86 1100 0000 00292890 9106
Číslo: 2928909106/1100
zapísaný v OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 13799/N

Zastúpený:

MUDr. Stanislav Starzyk, CSc., konateľ
Dana Guštarová - riaditeľka
tel./fax: 035/ 644 7777; mobil: 0908 600 530
ČASŤ A

Úvodné ustanovenia
ku zmluve o uzavretí budúcej zmluvy
1.

Budúci pôvodca odpadov a budúci odberateľ odpadov majú zau1em uzavrieť zmluvu
o odbere odpadu a jeho zneškodnenie a zhodnotenie, ktorý bude budúci pôvodca odpadov
produkovať.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že uzavrú zmluvu za podmienok, ktoré sú uvedené v riadnej
zmluve.

3.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že uzatvoria riadnu zmluvu do 30 dní odo dňa získania
všetkých

potrebných

licencií

a povolení

potrebných

na

poskytovanie

starostlivosti budúcim pôvodcom odpadov, najneskôr však do 31.12.2016.

zdravotnej

4.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, .le budúci pôvodca odpadov p1somne vyzve budúceho
odberateľa odpadov na uzavretie zmluvy s obsahom podľa časti B tejto zmluvy, a to do 5 dní
odo dňa získania všetkých potrebných licencií a povolení potrebných na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti budúcim pôvodcom odpadov.

5.

Budúci odberateľ odpadov sa zaväzuje, že na písomnú výzvu budúceho pôvodcu odpadov
podľa bodu 3 a 4 tejto časti A zmluvy, uzavrie s budúcim pôvodcom odpadov riadnu
zmluvu s nasledovným obsahom:

ČASŤB
Zmluva
o odbere odpadu na zneškodnenie alebo zhodnotenie
č.

„„„„ .• „„„„„„.

Článok 1.
Zmluvné strany
1.1

Pôvodca odpadov:

Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s.
Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 50 433 946
DIČ: 2120326758
IČ DPH:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Zlaté Moravce
číslo učtu: 0511746596/900
IBAN: SK16 0900 0000 0051 1746 5963
zap1saný v OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č. 10512/N

Zastúpený:

MU Dr. Nina Horniaková - člen predstavenstva
tel.: 037/ 6905 234, 0911 905 119

1.2

Odberateľ odpadov:

Polystar, s.r.o
Slovenská 13 A

940 01 Nové Zámky
IČO: 36 552 119
DIČ: 2021726894
IČ DPH: SK.2021726894
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s. Nové Zámky
IBAN: SK86 1100 0000 00292890 9106
Číslo: 2928909106/1100
zapísaný v OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 13799/N
Zastúpený:

MU Dr. Stanislav Starzyk, CSc., konateľ
Dana Guštarová - riaditeľka
tel./fax: 035/ 644 7777; mobil: 0908 600 530

Článok 2.
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy je poskytnutie nasledujucich služieb:
a)

Odberateľ odpadov sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre
pôvodcu odpadov zabezpečí odber a následné zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov
v súlade s platným zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v aktuálnom znení z prevádzky
pôvodcu odpadov.

b)

Pôvodca

odpadov

je

povinný

zabezpečiť

triedenie

a uloženie

odpadov

podľa

katalógových čísiel Európskeho

katalógu odpadov v predpísaných uzavretých obaloch

tak,

dopiňal

aby

nebezpečný

odpad

podmienky

na

odber, zneškodnenie

alebo

zhodnotenie v zmysle Katalógu odpadov uvedeného vo Vyhláške Ministerstva životného
prostredia SR číslo 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva
Katalóg odpadov. Každý obal pôvodca odpadov viditeľne označí katalógovým číslom
a svojim obchodným menom. Nebezpečný odpad je pôvodca odpadov povinný označiť
Identifikačným lisom podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015
Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
c)

Odpad číslo 18 01 02

-

časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv

okrem 18 01 03 sa musí uskladňovať v špeciálnych nádobách - klinik boxoch, a to
z dôvodu bezpečnej prepravy, v zmysle Katalógu odpadov uvedeného vo Vyhláške
Ministerstva životného prostredia číslo 365/2015 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia
odpadov a vydáva Katalóg odpadov.
d) Obaly

odpadov si

zabezpečuje pôvodca odpadov,

alebo

v prípade

dohody dodá

odberateľ odpadov.
e)

Odberateľ odpadov zabezpečí jeho odvoz, preváženie, úpravu, zneškodnenie alebo
zhodnotenie odobraného odpadu. Každý odber odpadu bude dokladovaný vážnym
listom a sprievodným listom nebezpečného odpadu.

f)

Odberateľ

podľa

príslušných

vykonávacích

predpisov

vydá

potvrdenie o odbere odpadu La servisný poplatok 1.50,- € bez

pôvodcovi

odpadov

DPIT. Náklady na

expedíciu faktúry sú stanovené vo výške 0.45,- C bez DPH. Náklady na expedíciu faktúry
odberateľ odpadov nebude účtovať v prípade elektronickej faktúry alebo inkasnej platby.
g)

Odberateľ podľa príslušných vykonávacích predpisov na požiadanie pôvodcu odpadov
Labczpečí Ohlásenie Okresnému úradu o VLniku a nakladaní s nebezpečným odpadom
za ročný poplatok 10.00,-€ bez DPH.

h)

Ak

pôvodca

odpadov

nezabezpečí

triedenie, uloženie

a označenie

odpadov

v predpísaných uzavretých obaloch tak, aby nebezpečný odpad spÍňal podmienky na
odber, zneškodnenie alebo zhodnotenie v zmysle Katalógu odpadov uvedeného vo
Vyhláške Ministerstva životného prostredia

SR číslo 365/2015 Z. z. a podľa Vyhlášky

Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., odberateľ odpadov nie je povinný
ani oprávnený zabezpečiť odber, preváženie, úpravu a následné zneškodnenie alebo
zhodnotenie odpadov z prevádzky pôvodcu odpadov. Nepristúpenie pôvodcu odpadov
k triedeniu a uloženiu odpadov v predpísaných uzavretých a označených obaloch je
považované za hrubé porušenie ustanovení tejto zmluvy.

i)

Ak by počas platnosti tejto zmluvy došlo k zmene právnych predpisov vzťahujúcich sa na
triedenie a uloženie odpadov, zmluvné strany sa zaväzujú podmienky tejto zmluvy
prispôsobiť k platným právnym predpisom a to formou dodatku k tejto zmluve.

j)

Poskytovanie konzultačnej pomoci v danej problematike.

k)

Poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve o odpadoch.

1)

Ak pôvodca odpadov zaradí do odpadu kat. číslo 18 01 03 nebezpečný odpad časti
alebo orgány tiel zaväzuje sa uskladňovať tento odpad v špeciálnych nádobách - kliník
boxoch a to z dôvodu bezpečnej prepravy, v zmysle Katalógu odpadov uvedeného vo
Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR číslo 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov.

2.2 Jedná sa o nasledujúce kategórie a druhy odpadov:

2.3

Odpad 09 01 01 ..........

0.90,-€ bez DPH/1 kg

N

Odpad 09 01 04 ......... .

0.90,-ť bez DPH/1 kg

N

Odpad 16 02 13 ..........

0.90,-C bez DPH/1 kg

N

Odpad 18 01 03 ..........

0.85,-€ bez DPH/1 kg

N

Odpad 18 01 02 ..........

0.90,-C bez DPH/1 kg

N

Odpad 18 01 04 ..........

0.65,-C bez DPH/1 kg

o

Odpad 18 01 06 ..........

0.90,-C bez DPH/1 kg

N

Pôvodca

odpadov

sa

zaväzuje

odovzdávaných odpadov

s poukazom

na

požiadavky

triedenie

a ukladania

\ zmysle bodu 2.1 zmluvy, neprimiešavať do odovzdávaného

odpadu aj iných odpadov než je uvedený v bode 2.2 zmluvy, predovšetkým odpad s obsahom
organických rozpúšťadiel, obalov znečistených škodlivinami, tlakových nádob a pod. Pôvodca
odpadov sa zaväzuje nezmiešavať spolu rôzne druhy a kategórie odpadu. Pôvodca odpadov
zodpovedá za označenie odpadu podľa druhu a kategórie. Porušenie záväzkov je považované
za hrubé porušenie ustanovení tejto zmluvy.
2.4 Odberateľ odpadov je oprávnený vykonávať náhodné kontroly plnenia dohodnutých zásad
triedenia odpadov a to priamo o pôvodcu odpadov pri prebraní odpadov, ako aj vo svojej
prevádzke pred vlastným procesom zneškodňovania, resp. zhodnotenia odpadu. V prípade
zistenia porušenia zásad triedenia odpadov nie je odberateľ odpadov povinný od pôvodcu
odpad odobrať resp. odobratý odpad zneškodniť alebo zhodnotiť. Takýto odpad bude
pôvodcovi odpadu vrátený odberateľom na náklady pôvodcu odpadov.

Článok 3.
Miesto a čas plnenia.
3.1 Prevádzka pôvodcu odpadov:
Mestská nemocnica Zlaté Moravce, a.s.

3.2. Odpad bude Pôvodcu odpadov odoberaný podľa požiadaviek Pôvodcu na základe písomnej
alebo e-mailovej objednávky.

1

�

Meno

Funkcia

Telefón

E-mail

Plánovanie odvozu odpadov

0905 714 580

12ol)'.star@12ol)::Star.sk

Riaditeľka spoločnosti

0908 600 530

dana@polystar.sk

Tel./Fax: 035/644 7777
Ing. Veronika Palágyiová

1
1

Dana Guštarova

I

Článok 4.
Cena a platobné podmienky.
4.1 Za plnenie predmetu zmluvy podľa článku 2 a 3 je stanovená cena dohodou vo výške
uvedenej v bode 2.2 pri jednotlivých druhoch odpadov.
V cene za zneškodnenie alebo zhodnotenie sú zahrnuté všetky náklady odberateľa odpadov
na

manipuláciu

ako

aj

odvody

odpadov

bez

ohľadu

na

počet

odvozov

v mesiaci,

vypracovanie dokumentov. U vedené ceny sú bez DPH. Tieto ceny sú stanovené dohodou
v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov.
4.2 Objednávka Odberateľa odpadov bude obsahovať požadovaný odber katalógového čísla
a približného množstva odpadu. Odberateľ

odpadov

vystaví Pôvodcovi

odpadov bez

zbytočného odkladu zálohovú faktúru so splatnosťou 7 kalendárnych dní. Odberateľ odpadov
sa zaväzuje odobrať požadovaný odpad do 3 kalendárnych dní od pripísania fakturovanej
čiastky na účet Odberateľa odpadov. V prípade, ak skutočné množstvo odobratého odpadu
bude väčšie ako fakturované na základe objednávky, Odberateľ odpadov dofakturuje daný
rozdiel a Pôvodca odpadov sa zaväzuje dofakturovanú čiastku uhradiť do 7 kalendárnych dní.
V prípade, ak skutočné množstvo odobratého odpadu bude menšie ako fakturované na
základe objednávky, Odberateľ odpadov sa zaväzuje vystaviť dobropis na daný fakturovaný
rozdiel do 7 kalendárnych dní od odobratia odpadu.
4.3. Úhradu je možné realizovať výlučne prevodom cez peňažný ústav.
4.4. V prípade nárastu cien nákladov o minimálne 10"/o si odberateľ odpadov vyhradzuje právo
na zmenu zmluvných cien. V prípade, že nedôjde k dohode o novej zmluvnej cene, odberateľ
odpadov je oprávnený okamžite ukončiť platnosť tejto zmluvy, a tým aj odber odpadu od
pôvodcu odpadov.
4.5. Pri neuhradení fakturovanej čiastky v termíne podľa bodu 4.2, ďalší odber nebude
realizovaný, a to až do doby, kým dlžná čiastka nebude uhradená. Neuhradenie fakturovanej
čiastky v termíne podľa bodu 4.2 je považované .za hrubé porušenie ustanovení tejto zmluvy.

4.6.

Všetky

zmeny

a doplnky

zmluvy

budú

uskutočnené

formou

písomných

dodatkov,

potvrdených oboma .1,mluvnými stranami.

Článok 5.
Záverečné ustanovenia
5.1 Zmluva stráca platnosť:
a)

písomnou dohodou a súhlasom oboch zmluvných strán,

b)

ukončením činnosti pôvodcu odpadu,

c)

ukončením činnosti odberateľa odpadov,

d) písomnou výpoveďou zmluvnej strany bez udania dôvodu s 1 mesačnou výpovednou
lehotu, ktorá začne plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane,
e)

v prípade opakovaného alebo hrubého porušenia ustanovení tejto zmluvy zo strany
pôvodcu odpadov, ako aj v prípade podľa bodu 4.5 zmluvy je odberateľ odpadov
oprávnený okamžite ukončiť platnosť tejto zmluvy písomným oznámením o okamžitom
ukončení zmluvy.

f)

v prípade opakovaného alebo hrubého porušenia ustanoveni tejto zmluvy zo strany
odberateľa odpadov (nedodržanie nahlásených termínov odberu odpadu), je

pôvodca

odpadov oprávnený okamžite ukončiť platnosť tejto zmluvy písomným oznámením
o okamžitom ukončení zmluvy.
5.2. Ostatné

otázky neupravené

touto

zmluvou

sa riadia podľa príslušných

ustanovení

Obchodného zákonníka.
5.3

Účinnosťou

tejto

zmluvy

končí

platnosť

akejkoľvek

predchádzajúcej

zmluvy,

ktorej

predmetom je zneškodnenie odpadov, uzatvorenej mcd7i Polyc;tar, c;.r.o. a touto zmluvnou
slrnnou alebo jej predchádzajúcou právnou subjektivitou.
5.4 Zmluva nadobuda platnosť a účinnoc.;ť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch
7mluvných strán.

S.S. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
5.6. Zmluva je napísaná v štyroch vyhotoveniach, každej zmluvnej strane po 2 rovnopisoch.
5.7 Zmluvné strany si pred podpisom zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, táto
predstavuje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho zmluvu vlastnoručne
podpisujú.

ČASŤ C
Spoločné a záverečné ustanovenia
ku zmluve o odbere odpadu na zneškodnenie alebo zhodnotenie
1.

Zmluvné strany dohodli, /e zmluvny vzťah založený medzi nimi touto zmluvou sa riadi
ustanoveniami Obchodného 7akonníka.

2.

Zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou po
vzájomnom odsúhlasení všetkym1 účastníkmi tejto zmluvy a to formou očíslovaných
dodatkov, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. Túto zmluvu možno ukončiť aj
dohodou zmluvných strán.

3.

Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné nezákonné alebo nevynútiteľné podľa
platného práva bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo
nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce
ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť akékoľvek neplatné alebo
neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré je platné a účinné a čo najlepšie zodpovedá
nahrádzanému neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu.

4.

Zmluvné strany si výslovne dohodli rozväzovaciu podmienku, že v prípade, ak do štruktúr
budúceho pôvodcu odpadov nevstúpi tretia osoba do 31.12.2016, a/alebo ak budúci pôvodca
odpadu nezíska do 31.12.2016 povolenia a licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
táto zmluva automaticky zaniká a v tom pnpade nemá budúci odberateľ odpadov žiadne
právo na náhradu škody ani žiadne právo na akúkoľvek sankciu voči budúcemu pôvodcovi
odpadov, s čím zmluvné strany výslovne súhlasia. O tejto skutočnosti sa budúci pôvodca
odpadov okamžite zaväzuje informovať budúceho odberateľa odpadov.

S.

Zmluvné strany sa dohodli, že záväzk] z tejto zmluvy prechádzajú aj na ich právnych
nástupcov.

6.

Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy
sa budú doručovať osobne alebo poštou.

7.

Poštou doručujú zmluvné strany písomnosti druhej strane na ich adresu na doručovanie,
pripadne adresu sídla alebo bydliska, tak ako sú uvedené v tejto zmluve; ak nie je možné
doručiť Lmluvnej strane písomnosť na túto adresu, povinnosť doručiť písomnosť je splnená
v deň, keď ju pošta vrátila ako nedoručitcľnu zásielku.

8.

Ak je povinnosť zmluvnej strany doručiť písomnosť splnená, účinky doručenia nastávajú aj
vtedy, ak sa o tom druhá strana nedozvie.

9.

Zmluvné strany sa Laväzujú spolupracovať a poskytovať si navzájom súčinnosť pri plnení
záväzkov podľa tejto zmluvy.

10. Táto Lmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na
základe

slobodnej

a vážnej

vôle,

zmluva

nebola

uzatvorená

v tiesni

a za

nápadne

nevyhoclnych podmicnoJ..

Zmluvné strany si 7mluvu pľeČllali. jej obsahu rozumcju a na mak

suhlasu ju podp1sali.
V
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