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1.1 Pôvodca odpadov: 

Zastúpený: 

1.2 Odberate.r odpadov: 

Zastúpený: 

Zmluva 
o odbere odpadu na zneškodnenie 

č. 1403070201 

Článok 1 . 
Zmluvné strany. 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce 
príspevková organizácia 
Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce 
IČO: 17336015 
DIČ: 2021059106 
IČ DPH: Nie.sme platcami DPH 
Bankové spojenie: SlSP, a.s. 
číslo účtu : 0232143908/0900 
IBAN: SK3709000000000232143908, SWIFT: GJBASKBX 
JUDr. Ing. Martin Cimrák, poverený riaditeľ 
Tel.: 037/6905 234; 0911905119 

PolyStar, s.r .o . 
M.R. štefánika 14 
942 01 Šurany 
IČO: 36 552 119 
DIČ : 2021726894 
IČ DPH: SK 2021726894 
Bank 
IBAN 
Číslo__ --- -.-
Zapísaný v OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 13799/N 
MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA, konateľ .. o 

- -- - -- . --

Čl á no k 2. 
Predmet zmluvy . 

2.1 Predmetom zmluvy je poskytnutie nasledujúcich služieb: 
a) Odberateľ odpadov sa zaväzuje, ie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre pôvodcu odpadov 

zabezpečí odber a následné zneškodnenie odpadov z prevádzky pôvodcu odpadov. 
b} Pôvodca odpadov je povinný zabezpečiť triedenie a ulofenle odpadov podľa katalógových čísiel 

Európskeho katalógu odpadov v predpísaných uzavretých obaloch tak, aby nebezpečný odpad spf ňal 
podmienky na odber a zneškodnenie v zmysle Katalógu odpadov uvedeného vo Vyhláške Ministerstva 
životného prostredia SR číslo 284/ 2001 z. z., ktorou sa ustanovuje kategoriz.ácia odpadov a vydáva 
Katalóg odpadov. Kafdý obal pôvodca odpadov viditeľne označí katalógovým čís lom a svojim 
obchodným menom. Nebezpečný odpad je pôvodca odpadov povinný označiť Identifikačným listom 
podľa Vyhlášky Ministeľ$tva životného prostredia SR č. 310/2013 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 - kllnik boxoch a to z dôvodu bezpečnej prepravy, v zmysle 

11:0: 36 552 119: ou:'.: 2021726894; 11: DPH: SK 2021726894; č. úttu: 2928909106 /1100; IBAN: SK86 1100 0000 0029 2890 9106: SWIFT: TATRSKBX; 
banka: TATRA BANKA a.s. Nové Zámky; Zapl.sanv v OR os Nitra. odd. Sro vložka t 13799/N 



PoLyStar 
PolySt;ir, s.r.o„ M. ll štefánika 14; 942 01 Šurany, Slovenská republika; retefón/fa~: 035/ óA4 7777; e-mail: polystar@polystar.sk; web; www.polystar.s~ 

Katalógu odpadov uvedeného vo Vyhláške Ministerstva fivotného prostredia SR číslo 284/2001 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov. 

d) Obaly odpadov si zabezpečuje pôvodca odpadov alebo v prípade dohody dodá odberateľ odp~dov. 
e) Odberatef odpadov zabezpečí jeho odvoz, preváfenie, úpravu, zneškodnenie odobraného odpadu. 

Každý odber odpadu bude dokladovaný vážnym listom a sprievodným listom nebezpečného odpadu. 
f) Odberater podľa príslušných vykonávacích predpisov vydá pôvodcovi odpadov potvrdenie o odbere 

odpadu za servisný poplatok 1.50,· ť bez DPH. Náklady na expedíciu faktúry sú stanovené vo výške 
0.45,-€ 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 zabezpečí 
hlásenie Obvodnému úradu o vzniku a nakladaní s nebezpečným odpadom za ročný poplatok 
10.00,-€ bez DPH. 

h) Ak pôvodca odpadov nezabezpečí triedenie, uloienie a označenie odpadov v predpísaných uzavretých 
obaloch tak, aby nebezpečný odpad spfňal podmienky na odber a zneškodnenie v zmysle Katalógu 
odpadov uvedeného vo Vyhláške Ministerstva iivotného prostredia SR číslo 284/2001 Z. z. a podľa 
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 310/2013 Z. z., odberateľ odpadov nie je povinný ani 
oprávnený zabezpečiť odber, preváženie, úpravu a následné zneškodnenie odpadov z prevádzky 
pôvodcu odpadov. Nepristúpenie. pôvodcu odpadov k triedeniu a uloženiu odpadov v predpísaných 
uzavretých a označených obaloch je považované za hrubé porušenie u~anovení tejto zmluvy. 

1) 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. 

2.2 Jedná sa o nasledujúce kategórie a druhy odpadov: 

Odpad 09 01 01 .. „.„„. 

Odpad 09 01 04 ... „ . ... . 

Odpad 16 02 13 .. „„„ . . 

Odpad 18 01 03 ....... „. 

Odpad 18 01 02 .... „ .„. 

Odpad 18 01 04 .. „ „„ .. 

Odpad 18 01 06 .•.. „ .. „ 

0.90,- EUR bez DPH/1 kg 

0.90,- EUR bez OPH/1 kg 

0.90,- EUR bez DPH/1 kg 

0.85,- EUR bez DPH/l kg 

0.90,· EUR bez DPH/1 kg 

0.65,- EUR bez DPH/l kg 

0.90,- EUR bez DPH/l kg 

N 
N 

N 

N 

N 
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N 

2.3 Pôvodca odpadov sa zaväzuje s poukazom na požiadavky tr iedenia a ukladania odovzdávaných odpadov 
v zmysle bo.du 2.1 zmluvy, neprimiešavať do odovzdávaného odpadu aj iný odpad nei je uvedený v bode 2.2. 
zmluvy, predovšetkým odpad s obsahom organických rozpúšťadiel, obalov znečistených škodlivinami, 
tlakových nádob a pod. Pôvodca odpadov sa 2aväzuje 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 priamou pôvodcu odpadov pri preberaní odpadov ako aj vo svojej prevádzke pred vlastným procesom 
zneškodňovania odpadu. V prípade zistenia porušenia záS<!d tríedenia odpadov nie je odberateľ odpadov 
povinný od pôvodcu odpad odobrať resp. odobratý odpad zneškodniť. Takýto odpad bude pôvodcovi odpadu 
vrátený odberateľom na náklady pôvodcu odpadov. 

IČO: 36 552119; DH~: 202.1726894; IČ DPH: SK 2021726894; t . účtu: 2928909106 /1100: 18AN: SKB6 1100 0000 0029 2890 9106; SWIFT: TATRSKSX; 
banka: TATRA SANICA a.s. Nové Zámky; Zaplsaný v OR OS Nit ra. odd. Sro vtofka t . 13799/N 
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C:lánok 3 . 
Miesto a čas plnenia. 

3.1 Prevádzka pôvodcu odpadov: 

1. Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce 

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

Meno 1 Funkcia 1 Telefón 1 Mail 
Tel./Fax: 035/ 644 7777 

Ing. Veronika Palágyiová 1 Plánovanie odvozu odpadov 1 0905 714 580 1 Q2!~stirl!!122t~star.sk 
Dana Guštarová 1 Rladitel'ka spoločnosti 1 0908 600 530 1 djni!@C1Ql:at1r.~k 

C:lánok 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 sú zahrnuté všetky náklady odberateľa odpadov na manipuláciu ako aj odvozy odpadov 
bez ohľadu na počet odvozov v mesiaci, vypracovanie dokumentov. Uvedené ceny sú bez DPH. 
Tieto ceny sú stanovené dohodou v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. v 2není neskorších právnych predpisov. 

4.2 Objednávka Odberatera odpadov bude obsahovať požadovaný odber katalógového čísla a približného 
mnofstva 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 Odberatefa 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 kalendámycn dní od 
odobratia odpadu. 

4.3 Úhradu je možné reali2ovať výlučne prevodom cez peňažný ústav. 

4.4 V prípade nárastu cien nákladov o minimálne 10% sl odberateľ odpadov vyhradzuje právo na zmenu zmluvných 
cien. V prípade, fe ned6jde 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, ďalš í odber nebude realiiovaný a to až do doby, 
kým dlžná čiastka nebude uhradená. Neuhradenie fakturovanej čiastky v termíne podľa bodu 4.2 je povafované 
za hrubé porušenie ustanovení tejto zmluvy. 

4.6 Všetky zmeny a doplnky zmluvy budú uskutočnené formou písomných dodatkov, potvrdených oboma 
zmluvnými stranami. 

•CO: 36 552 119; Oli'.: 2021726894; u:'. DPH: SK 2021726894; č. ú~tu : 29289q9106 /1100; IBAN: SK86 1100 0000 0029 2890 9105; SWIFT: TATRSKBX; 
banka: TATRA BANKA a.s. Nové Zámky; Zapísaný v OR OS Nitra. odd. Sro vlo;!ka ~ 13799/N. 
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Článok s. 
Záverečné ustanovenia 

S.1 Zmluva stráca plátnosť: 
a) pfsomnou dohodou a súhlasom oboc.h zmluvných strán, 
b) ukQnčením činnosti pôvodcu odpadov, 
c) ukončením činnosti odberateľa odpadov., 
d) pfsomnou výpoveďóu zmluvnej strany bez udania dôvodu s 1 mesačnou yýpcivednou lehotou, ktorá 

začne plynúť dňom doručenia výpovede druhej -zmluvnej strane, 
e) v prípade opakovaného alebo hrubého porušenia ustanovení tejto zmluvy zo strany pôvodcu odpadov 

ak() aj v pr(p_ade podľa bodu 4.S. zmluvy, je odberateľ odpadov oprávnený okamžite ukončiť platnosť 
tejto zmluvy písomným oznámením o okamžitom ukončení zmluvy. 

f) v prípade opakovaného alebo hrubého porušenia ustanovení tejto zmluvy zo strany odberateľa 
odpadov (nedodržanie nahlásených termínov odberu odpadu), je pôvodca odpadov oprávnený 
okamžite ukončiť platnosť tejto zmluvy písomným oz.námením o okamžitom ukon~ení zmluvy. 

5.2 Ostatné otázky neupravené toutó zmluvou sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

S.3 Účinnosťou tejto zmluvy končí platnosť akejkoľvek predchádzajúcej zmluvy, ktorej pr.edmetom je 
zneškodňovanie odpadov, uzatvorenej medzi PolyStar, s.r.o. a touto zmluvnou stranou alebo jej 
predchádzajúcou právnou subjektivitóu. 

5.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť' dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán. 

S;S Zmluva sa uzatvára na dobu neurč.itú. 

5.6 Zmluva je napísaná v štyroch vyhotoveniach, každej zmluvnej strane po 2 r.ovnopisoch. 

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 vlastnoručn.e podpisujú . 

V Šuranoch, dňa: .. ~ .. f ... ~1.. .... 
Pečiatka a podpis: 

Poly S~ 
PotyStar, s.r,o. 
M. R. Štefínlka f4, 942 01 ~urany 
IČO: 36 552 119; Dl~: 2021726894 
lt OPH: SK 20n?26894 . , , : 

Odberateľ odpadov : 

. , ~ ,) . 

V ZI tý• h M . h dň · }i'- iC :f,C,:;, ·a c oravc1ac , a. ~.„ •• „„„ ••.. „ · 

Pečiatka a podpis: 

rv;~.;tsi<;· '1emoc:ii:::.i 
F ·of. MUDr RuM!fn Korca f->TC:r 

ái?t ;:„ •,:: :• „ „: .~ i:.~-- ·i : ~ ?~ ~~~~ 1: tor;v~ 
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