Zmluva o nakladaní s odpadmi č. 258/BA/2021
uzatvorená podľa ust.269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a zák.č.79/2015 Z.z. o odpadoch
medzi
I. Zmluvné strany
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
SWIFT CODE:
IBAN:
Zastúpená:
Kontaktná osoba:
Tel. č.:
E-mail:

VEPOS, spol.s.r.o.
Štúrova 516/1, 952 01 Vráble
36519821
2020146898
SK2020146898
PRIMA Banka Slovensko a.s,
KOMASK2X
SK59 5600 0000 0023 5507 9001
Ing. Juraj Sojka - konateľ
Mgr. Slavomír Klimant – 0917 246 675
0915 771957
riaditel@vepos.eu

VEPOS, spol.s.r.o. je právnická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10192/N.
/ďalej len „objednávateľ“/
a
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
IČ DPH:
SWIFT CODE:
IBAN:
Oprávnený rokovať:
Tel./Fax:
E-mail:

ARGUSS, s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava, SR
Mgr. Martin Madaj – konateľ, Mgr. Peter Pavelko - konateľ
31365213
SK2020306024
GIBASKBX
SK25 0900 0000 0051 7160 5090
Mgr. Martin Madaj - konateľ, Mgr. Peter Pavelko - konateľ
02/55421642, 02/55565632
arguss@arguss.sk

ARGUSS, s.r.o. je právnická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 6351/B.
/ ďalej len „dodávateľ“/
II. Predmet plnenia
1.

Predmetom plnenia je odoberanie odpadov dodávateľom od objednávateľa za účelom ďalšieho
nakladania s nimi (zhodnotenia prípadne zneškodnenia) podľa zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch. Zoznam odpadov a ceny za ich odber sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá
tvorí jej neoddeliteľnou súčasťou.

2.

Miesto odberu: Štúrova 100, Vráble

3.

Prepravu odpadov zabezpečí dodávateľ za úhradu, na základe písomnej objednávky od
objednávateľa služieb. Ak nie je dohodnuté inak, platí cenník dopravných výkonov pre daný
kalendárny rok. Cenník dopravných výkonov je zverejnený na webovej stránke dodávateľa, resp.
je prílohou č.3 zmluvy.

4.

Dodávateľ potvrdí odobratie odpadu objednávateľovi potvrdením na tlačive Sprievodný list
nebezpečných odpadov /SLNO/ v prípade odberu nebezpečného odpadu, alebo na doklade
Preberací protokol /Pp/ v prípade odberu iného ako nebezpečného odpadu.
III. Termín plnenia a trvanie zmluvy

1.

Odpad sa odoberie na základe objednávky objednávateľa, najneskôr do 21 dní odo dňa zaslania
objednávky, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Objednávateľ je povinný objednávku zaslať
elektronicky na samonavádzacom objednávkovom formulári, podľa pokynov na webovej stránke
dodávateľa:
www.arguss.sk/objednavka.html.

2.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvný vzťah je možné ukončiť výpoveďou
ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu a to v dohodnutej 3 mesačnej výpovednej
lehote, ktorá začne plynúť prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
IV. Cena a spôsob platby

1.

Cena za odber odpadu a ďalšie nakladanie s ním je stanovená dohodou zmluvných strán
v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách. Cenník je prílohou č. 1 tejto zmluvy.

2.

Po každom jednotlivom odobratí odpadu od objednávateľa vystaví dodávateľ faktúru na skutočne
odobraté množstvo odpadu so 14 dňovou lehotou splatnosti od doručenia faktúry
objednávateľovi.

3.

Za každý deň omeškania platby vyúčtovanej faktúry si môže dodávateľ účtovať úrok
z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej čiastky.
V. Iné dohodnuté podmienky

1.

Objednávateľ predloží dodávateľovi podľa druhu odpadu aktuálne výsledky analýz odpadov
v požadovanom rozsahu, ak si to charakter odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch vyžaduje. V takom prípade je požiadavka na analýzu uplatnená v Prílohe č. 1 k tejto
zmluve, pri konkrétnom druhu odpadu.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje, že všetky odpady budú uložené v pevných, netečúcich
a neporušených obaloch resp. nádobách, ktoré zodpovedajú príslušným predpisom pre prepravu
odpadov. Obaly musia byť bezpečne uzavreté tak, aby nemohlo dôjsť k uvoľneniu
a samovoľnému úniku odpadu. V opačnom prípade dodávateľ neprevezme odpady nespĺňajúce
kritéria príslušných predpisov na prepravu odpadov.

3.

Každý jednotlivý obal, sud, vrece, IBC nádoba, kontajner a pod., obsahujúci nebezpečný odpad,
musí byť riadne označený identifikačnými listami nebezpečných odpadov /ILNO/. Sprievodné
listy nebezpečných odpadov /SLNO/ zabezpečí objednávateľ služby. V prípade, že objednávateľ
nezabezpečí uloženie a odovzdanie odpadov k ich preprave podľa vyššie uvedených podmienok
a tieto odpady z uvedeného dôvodu dodávateľ služby neprevezme, je dodávateľ oprávnený
objednávateľovi vyfakturovať prepravné náklady v zmysle platného cenníka dopravných
výkonov, ktorý je platný pre príslušný kalendárny rok. V prípade, že objednávateľ nezabezpečí
sprievodný list nebezpečných odpadov a dodá ho dodávateľ, bude si dodávateľ za dodanie
a vypísanie SLNO účtovať poplatok 1,50 € za 1ks sprievodného listu. V prípade, že objednávateľ
sám nezabezpečí riadne označenie obalov identifikačnými listami, bude dodávateľ služby účtovať
poplatok 3,32 € za každý identifikačný list, ktorý mal byť vystavený a dodaný objednávateľom
služby.

4.

Každá dodávka odpadu bude zvážená na úradne overenej a certifikovanej váhe. Miesto
odváženia zabezpečí dodávateľ na vlastné náklady.

5.

Súčasťou dodávok budú všetky požadované doklady v zmysle zák. č. 79/2015 Z. z. a súvisiacich
vyhlášok a to najmä SLNO (list 4), ktorý bude doručený objednávateľovi najneskôr do 10. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca po odobratí nebezpečných odpadov. Ak bude
odosielateľom NO dodávateľ, v tom prípade dodávateľ zašle iba kópiu SLNO pre účely evidencie
na adresu objednávateľa. Preberací protokol, ktorý bude doručený najneskôr do 15 dní od
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odobratia odpadov, dokumenty potvrdzujúce oprávnenosť dodávateľa budú doručené najneskôr
do 7 dní od vyžiadania.
6.

V prípade odpadov, pri ktorých je pre ich vlastnosti požadovaná analýza sa objednávateľ
zaväzuje okamžite informovať dodávateľa o prípadných zmenách vo výrobných alebo
prevádzkových procesoch, pri ktorých vznikajú odoberané odpady a ktoré by mohli mať vplyv
na zmenu vlastností odpadu. Objednávateľ zároveň zabezpečí na vlastné náklady nové analýzy
odpadov.

7.

Objednávateľ ručí za totožnosť dodávky odpadu s odpadom zmluvne dohodnutým. V prípade
dodatočne zistených nezrovnalostí medzi deklarovanými analytickými výsledkami a dodaným
odpadom, bude ďalší odber odpadu zastavený až do vyriešenia nezrovnalostí. Dodávateľ si
vyhradzuje právo v uvedenom prípade odpad na náklady objednávateľa vrátiť objednávateľovi
alebo vyúčtovať zvýšené náklady na ďalšie nakladanie s odpadom.

8.

Dodávateľ prevzatím odpadu preberá na seba všetky povinnosti a práva odosielateľa/držiteľa
odpadu. Dodávateľ garantuje ďalšie nakladanie s prebratým odpadom v súlade so zákonom č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a aktuálne platnými predpismi. Dodávateľ je povinný zabezpečiť
ďalšie nakladanie s odobratým odpadom v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, t.j.
zabezpečiť prednostne materiálové zhodnotenie odpadu, v prípade, že nebude možné odpad
materiálovo zhodnotiť, bude odpad prednostne energeticky zhodnotený. V prípade, že odpad
nebude možné zhodnotiť, odpad bude zneškodnený.

9.

Pri objednávaní odberu odpadov a pri odbere odpadov sa objednávateľ riadi pokynmi, ktoré sú
uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.

10. Pokiaľ sú predmetom tejto zmluvy aj ortuťové žiarivky a výbojky, tieto budú uložené neporušené
po 20 ks resp. 40 ks v pôvodných kartónových prepravných obaloch resp. v iných pevných
obaloch. Na obaloch bude vyznačený počet žiariviek a výbojok a priložený identifikačný list.
V prípade že, žiarivky a výbojky sú rozbité, musí objednávateľ vopred upozorniť dodávateľa
z dôvodu zvýšeného bezpečnostného rizika. Odber rozbitých žiariviek a výbojok je z uvedeného
dôvodu samostatne spoplatnený .
11. V prípade odberu akýchkoľvek laboratórnych chemikálií, musí objednávateľ už pri zadávaní
objednávky, predložiť zoznam chemikálií určených na odber na odsúhlasenie dodávateľom.
Objednávateľ môže odovzdať na odber len chemikálie, ktorých odber dodávateľ služby
odsúhlasil. V prípade, že objednávateľ napriek tomu naloží aj chemikálie, ktorých odber
dodávateľ služby neodsúhlasil, má právo dodávateľ služby na náklady objednávateľa takéto
chemikálie vrátiť objednávateľovi. V prípade odberu technických látok /prevádzkové kvapaliny,
chemikálie a pod./ musí objednávateľ poskytnúť už pri zadávaní objednávky dodávateľovi Kartu
bezpečnostných údajov /KBÚ/ predmetnej technickej látky /prevádzkovej kvapaliny, chemikálie
,../.Respektíve ak sa jedná o nejednorodé chemické látky z rôznych procesov, objednávateľ
predloží chemickú analýzu v zmysle § 5 Vyhlášky č.371/2015 Z.Z.
12. Dodávateľ si vyhradzuje právo po dohode s objednávateľom zvýšiť jednotkové ceny, ak je
medziročné zvýšenie cien PHM, minimálnej mzdy a inflácie nad 5 % spolu.
13. V ostatných prípadoch sa táto zmluva riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
14. Objednávateľ súhlasí, aby ho dodávateľ služby informoval elektronicky prostredníctvom
emailovej správy o aktuálnych ponukách prípadných obmedzeniach a pod. Na informovanie
objednávateľa využije dodávateľ svoju emailovú adresu arguss@arguss.sk.
15. Minimálna hodnota jednej objednávky je 50,-€ bez DPH. V prípade, že hodnota objednávky
vrátane dopravy bude nižšia, bude objednávateľovi účtovaná celá hodnota minimálnej
objednávky. Pri vývoze elektroodpadov a batérií je minimálna hodnota jednej objednávky 20,€ bez DPH.
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VI. Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom
rovnopise.

2.

Zmeny v tejto zmluve sú možné iba po dohode a v písomnej forme ako dodatok.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpisu tejto zmluvy sa zároveň ukončí platnosť Zmluvy č.
2444/BA/2015 uzatvorenej medzi objednávateľom a dodávateľom.

V Bratislave dňa 12.10.2021

...............................................
VEPOS, spol.s.r.o.
Ing. Juraj Sojka
konateľ

................................................
ARGUSS, s.r.o.
Mgr. Martin Madaj
konateľ

................................................
ARGUSS, s.r.o.
Mgr. Peter Pavelko
konateľ
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Príloha č. 1
k Zmluve č. 258/BA/2021
Predmetom
tejto
prílohy
a zhodnotenie/zneškodnenie:

je

zoznam

odpadov

a

cena

za

ich

odber

Por.
č.

Názov druhu odpadu podľa vyhlášky č.365 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov

Katal.č.
odpadu

Cena
€/kg

1.

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC,
HFC

16 02 11

0,10*

2.

Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené
v 160209 až 160212

16 02 13

3.

Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

16 02 14

0,10*

4.

Olovené batérie

16 06 01

Bezplatne

5.

Niklovo kadmiové batérie

16 06 02

Bezplatne

6.

Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

16 06 04

Bezplatne

7.

Iné batérie a akumulátory

16 06 05

Bezplatne

8.

Šatstvo

20 01 10

0,11

9.

Textílie

20 01 11

0,11

10.

Rozpúšťadlá

20 01 13

0,70

11.

Kyseliny

20 01 14

5,00

12.

Zásady

20 01 15

5,00

13.

Fotochemické látky

20 01 17

0,50

14.

Pesticídy

20 01 19

2,90

15

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

20 01 21

0,10*

16.

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

20 01 23

0,10*

17.

Jedlé oleja a tuky

20 01 25

0,05

18.

Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

20 01 26

0,07

19.

Farby, tlačiarenske farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

20 01 27

0,70

20.

Farby, tlačiarenske farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

20 01 28

0,60

21.

Detergenty obsahujúce nebezpečné látky

20 01 29

0,70

22.

Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

20 01 30

0,60

23.

Cytotoxické a cytostatické liečivá

20 01 31

4,20

24.

Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31

20 01 32

3,50

25.

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako v 200121,
200123

20 01 35

0,10*

26.

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01
21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 36

0,10*

27.

Drevo obsahujúce nebezpečné látky

20 01 37

0,27

28.

Drevo iné ako uvedené v 20 01 37

20 01 38

0,11

29.

Plasty

20 01 39

0,11

30.

kovy

20 01 40

Bezplatne

31.

Biologicky rozložiteľný odpad

drvená frakcia
nedrvená frakcia

5

20 02 01

0,10*

0,03
0,033

Ak prepravu odpadov zabezpečuje dodávateľ, k uvedeným cenám sa účtujú dopravné výkony. Cenník
dopravných výkonov je zverejnený na webovej stránke dodávateľa, resp. je prílohou č.3 zmluvy.
V prípade nevyťaženia vozidla, bude fakturovaný iba podiel na preprave.
* Manipulačný a administratívny poplatok
K cenám sa účtuje DPH v zmysle platných právnych predpisov.
V Bratislave dňa 12.10.2021

..........................................
Za VEPOS, spol.s.r.o.

...............................................
Za ARGUSS s.r.o.

..............................................
Za ARGUSS s.r.o.
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Príloha č. 2
k Zmluve č. 258/BA/2021
Povinnosti objednávateľa pred a počas odberu odpadu spoločnosťou ARGUSS s.r.o., Bratislava
V prípade akýchkoľvek nejasností k uvedeným bodom kontaktujte nášho obchodného zástupcu!!!
Pri objednávaní odberu odpadov treba poskytnúť pracovníkovi realizácie nasledovné údaje
o odbere odpadov:
1 / názov spoločnosti odovzdávajúcej odpad
2 / presnú adresu odberného miesta
3 / zodpovednú osobu pri odbere odpadov / meno a tel. kontakt /
4 / katalógové čísla odpadov, zaradenie do 6–miestnych kódov podľa zákona
o odpadoch a zmluvy so spoločnosťou ARGUSS s.r.o.
5 / prepravný UN- kód odpadu, pre určenie nebezpečnosti v zmysle ADR
6 / množstvá odpadov aj množstvá/počet jednotlivých obalov
7 / požadovaný druh a počet obalov na výmenu
8 / dostupnosť miesta nakládky nákladným autom /ak sú nejaké obmedzenia, výška, polomer
otáčania, váha auta apod./
9 / možnosti naloženia odpadu / VZV, nakladacia rampa …/
10 / miestne obmedzenia pre manipuláciu
11 / v prípade laboratórnych chemikálií predložiť kompletný zoznam chemikálií na odber
12 / v prípade odberu technických látok /prevádzkových kvapalín, chemikálií,../ predloží kartu
bezpečnostných údajov technickej látky,...
Pred odberom odpadu sa odpad musí:
1 / uložiť do vhodných obalov na prepravu
- tekuté odpady v pevných a vodotesných obaloch s riadnym uzáverom
- tuhé odpady zabezpečené proti vysypaniu pri preprave
2 / každý obal musí byť označený Identifikačným listom nebezpečného odpadu. Ak tieto listy
nevlastníte, treba kontaktovať pracovníka dodávateľa služieb a ten Vám obratom poskytne
Vami požadované Identifikačné listy.
Pri odbere odpadu – odovzdávanie odpadu spoločnosti ARGUSS s.r.o.
1 / zodpovedná osoba musí potvrdiť Sprievodné listy nebezpečného odpadu – pečiatka, čas
odberu, dátum odberu a podpis, identifikačné listy musia byť riadne vyplnené,
2 / naložiť len odpad nahlásený v objednávke a potvrdený pracovníkom dodávateľa služieb
3 / zabezpečiť nakládku, ak v objednávke nie je uvedené inak.
Spoločnosť ARGUSS s.r.o. si vyhradzuje právo odpad neprebrať alebo vrátiť na náklady
objednávateľa v prípade, že odpad nezodpovedá nahlásenému druhu a požadovanému
spôsobu balenia, alebo nebol správne označený, prípadne množstvo odpadu je nepomerne
väčšie ako bolo nahlásené.
V Bratislave dňa 12.10.2021

..........................................
Za VEPOS, spol.s.r.o.

...............................................
Za ARGUSS s.r.o.

..............................................
Za ARGUSS s.r.o.
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Príloha č. 3
k Zmluve č. 258/BA/2021

CENNÍK PRE FAKTURÁCIU PREPRAVNÝCH SLUŽIEB A PRÁC SPOLOČNOSTI ARGUSS S.R.O.
(platný od 01.01.2021)

1) Preprava odpadu – skriňové nákladné vozidlo + dodávkové vozidlo
Služba
Cena v €
DPH v %
1 km jazdy
0,90 €
20
15 min. manipulácie s odpadom/pracovník
9,00 €
20
1 hodina prestoj vozidla nad 1 hodinu
35,00 €
20

DPH v €
0,18 €
1,80 €
12,00 €

Celková cena v €
1,08 €
10,80 €
42,00 €

DPH v %
20
20
20

DPH v €
0,38 €
0,56 €
3,40 €

Celková cena v €
2,28 €
2,76 €
20,40 €

20

6,00 €

36,00 €

20

10,00 €

60,00 €

DPH v %
20
20
20
20

DPH v €
0,36 €
1,80 €
1,80 €
8,00 €

Celková cena v €
2,16 €
10,80 €
10,80 €
48 €

4) Ceny za vývoz odpadu – PICK UP (osobné motorové vozidlo)
Služba
Cena v €
DPH v %
1 km jazdy
0,60 €
20
15 min. manipulácie s odpadom/pracovník
9,00 €
20
1 hodina prestoj vozidla nad 1 hodinu
30,00 €
20

DPH v €
0,12 €
1,80 €
6,00 €

Celková cena v €
0,72 €
10,80 €
36,00 €

2) Preprava odpadu - hákový nakladač do 35 m3
Služba
Cena v €
1 km jazdy sólo kontajner
1,90 €
1 km jazdy s prívesom (2 kontajnery)
2,20 €
15 min. manipulácia s kontajnerom
17,00 €
15 min. manipulácie s hydraulickým
30,00 €
kontajnerovým nakladačom – hydraulická ruka
1 hodina prestoj vozidla nad 1 hodinu
50,00 €
3) Preprava odpadu – cisterna – 10 m3
Služba
1 km jazdy
sanie/výtlak/15 minút
15 minút ručné čistenie/pracovník
1 hodina prestoj vozidla nad 1 hodinu

Cena v €
1,80 €
9,00 €
9,00 €
40,00 €

5) Ceny za prenájom kontajnerov
Služba
prenájom kontajnera 10 m3/deň
prenájom kontajnera 20 m2deň
prenájom kontajnera 30 m3/deň
prenájom kontajner/žiarivky

2,00 €
2,50 €
3,00 €
0,50 €

20
20
20
20

Cena v €
0,40 €
0,50 €
0,60 €
0,10 €

DPH v %
2,40 €
3,00 €
3,60 €
0,60 €

Poznámky:
-

-

Manipulácia s odpadom/kontajnerom/ručné čistenie sa účtuje za každých začatých 15 minút práce pri
nakladaní/vykladaní odpadu, manipulovaní s kontajnerom, hydraulickou rukou alebo ručného čistenia
u zákazníka.
Prestoj vozidla sa účtuje po uplynutí 1 hodiny čakania u zákazníka za každú ďalšiu začatú hodinu čakania.
Prenájom kontajnera sa účtuje od dňa pristavenia kontajnera k zákazníkovi vrátane dňa pristavenia kontajnera
a dňa odvozu kontajnera od zákazníka.
Ceny v tomto cenníku sú platné do vydania nového cenníka.
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