
Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 108/2021
KRONOSPAN,s.r.o. & Obec Tekovské Nemce

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 108/2021
(s dopravou)

uzavretá podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
a zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Obchodné meno:
Sídlo:
Označenie registra:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Č. účtu v tvare IBAN:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
E-mail:
Č. účtu v tvare IBAN:

medzi účastníkmi:

KRONOSPAN, s.r.o.
Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen
OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka Č. 8264/5
Ing. Daniel Huliak, konatel'
36059323
2020070866
SK2020070866
SK21 09000000000402644685

(ďalej len ako .odbereteľ")

a

Obec Tekovské Nemce
Tekovská Č. 405/4, 96654 Tekovské Nemce
Ing. Erika Valkovičová - starostka
00321044
2021111488

podatelna@tekovske-nemce.sk

(ďalej len ako "dodávate/"')

I. Úvodné ustanovenia

1. Odberatel' je právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať v oblasti nakladania s myrn ako
nebezpečným odpadom. Rozhodnutie vydal: Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné
prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen Č. OU-ZV-OSZP-2021/003516-004, a to pre
nasledovné odpadové kódy určené na zhodnotenie činnosťou R3: 020103,020107,030101,030105,
030301, 150103, 170201, 170904, 191207, 191212, 200138, 200201, 200307.

2. Ustanovenia tejto rámcovej zmluvy sú súčasťou každej čiastkovej zmluvy, ktorá bude uzavretá na jej
základe.

II. Predmet zmluvy.

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práva povinností pri odbere, preprave a zhodnocovaní
odpadu špecifikovaného v článku I ods. 1 tejto zmluvy (ďalej len "drevený odpad").

2. Na základe tejto rámcovej zmluvy budú medzi odberatel'om a dodávatel'om uzatvárané čiastkové
zmluvy, ktorých predmetom bude odber, preprava a zhodnocovanie dreveného odpadu v súlade
s aplikovatel'nými právnymi predpismi. Táto rámcová zmluva sa aplikuje na všetky čiastkové zmluvy
medzi odberatel'om a dodávatel'om, ktorých predmetom bude odber, preprava a zhodnocovanie
dreveného odpadu.

3. Predmetom čiastkových zmlúv bude najmä odpad, ktorým je masívne drevo - palety, drevené obaly,
stavebné drevo - dosky, trámy, okenné rámy, surová, laminovaná alebo dyhovaná drevotrieska,
komunálny odpad - nábytok, postele, stoly apod. Odpad nesmie obsahovať kamene, molitan,
polystyrén, čalúnenie, umelé hmoty a iné látky, ktoré nie je odberatel' oprávnený zhodnocovať,
pričom odberatel' je oprávnený aj odmietnuť prevziať odpad, ktorý nie je oprávnený zhodnocovať.
Surovina nesmie byť ošetrená alebo znečistená látkami nebezpečnými pre životné prostredie
a zdravie I'udí. Bližšiu špedflkádu dohodnutej akosti dreveného odpadu určuje príloha č. 1 tejto
zmluvy, ktorá je s ňou spojená.
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III. Podmienky zmluvy

1. Drevený odpad bude skladovaný vobjektoch dodávatel'a. Drevený odpad bude odberatel'om
odvážaný na základe požiadavky dodávatel'a do odberatel'ovho zariadenia na ďalšie zhodnotenie
odpadu. Čiastková zmluva medzi odberatel'om a dodávatel'om vzniká momentom súhlasu odberatel'a
s požiadavkou dodávatel'a, inak prevzatím odpadu.

2. Dodávatel' je povinný pri odovzdaní odpadu predložiť dodací list (vzor mu bude poskytnutý
odberatel'om na e-mailovú adresu uvedenú vyššie), na ktorom bude určený odpadový kód.

3. Odpad bude odberatel'om vizuálne skontrolovaný, či splňa kritéria podl'a zoznamu druhov odpadov,
uvedených v čl. L, ods. 1 tejto zmluvy a prílohy Č. 1. Množstvo odpadu bude zmerané, zvážené a
zaevidované v preberacom protokole a vážnom lístku.

4. Dodaný drevený odpad bude zhodnocovaný v spoločnosti KRONOSPAN, s.r.o., ktorá má platné
povolenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R3. Č. rozhodnutia OU-ZV-OSZP-2021/003516-004,
vydal Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Potvrdenia zhodnotenia budú
vydávané spoločnosťou KRONOSPAN,s.r.o. a konečný zhodnocovatel' bude tiež KRONOSPAN,s.r.o.

5. Pri prevzatí odpadu odberatel'om sa vyhotoví preberací protokol, ktorého náležitosťami sú:
a. dátum a čas prevzatia odpadu,
b. množstvo prevzatého odpadu, jeho druh a názov odpadu podl'a katalógu odpadov.

Protokol bude vyhotovený v dvoch exemplároch a podpísaný odoberatel'om aj dodávatel'om.

IV. Cenové ustanovenia

1. Drevený odpad podl'a tejto zmluvy bude odoberaný a zhodnocovaný v rozsahu dohodnutom
v jednotlivých čiastkových zmluvách.

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene dreveného odpadu vo výške 0,- Eur za tonu odpadu,
ktorú uhradí odberatel' dodávateľovi do 30 dní odo dňa vystavenia súhrnnej faktúry v zmysle zák.
222/2004 Zb., § 75, bod. 3. Cena je bez DPH.

3. Odberatel' bude drevený odpad na základe čiastkových zmlúv odoberať V' sklade dodávatel'a na
adrese: Obecný úrad Tekovské Nemce

4. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávatel' zaplatí odberatel'ovi za nasledovné služby stanovenú cenu:
a. za prepravu záslelkv drevného odpadu podl'a čiastkovej zmluvy, v prípade vyťaženia

nákladného vozidla odberatel'a drevným odpadom nad 4,0 ton, uhradí dodávateľ
odberatel'ovi 50,- Eur, ak bude nákladné vozidlo vyťažené v nižšej miere, uhradí dodávatel'
odberatel'ovi cenu za prepravu vo výške 82,- Eur.

b. za nájom každého jednotlivého kontajneru, ktorý odberatel' poskytne dodávatel'ovi na
základe jeho požiadavky, zaplatí dodávatel' odberatel'ovi cenu 0,- Eur za každý začatý
kalendárny mesiac nájmu na základe faktúry vystavenej odberatel'om na konci kalendárneho
mesiaca so splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia.

c. za prívoz a umiestnenie každého jednotlivého kontajneru na základe požiadavky dodávateľa,
zaplatí dodávatel' odberatel'ovi cenu 82,- Eur.

d. v prípade ak drevený odpad dodaný dodávatel'om na základe čiastkovej zmluvy je pre
zhodnotenie nutné drviť (odpad nie je preddrvený) a tento bude drvený v réžii dodávatel'a,
zaväzuje sa odberatel' zaplatiť dodávatel'ovi cenu 0,- Eur za tonu podrveného dreveného
odpadu.

5. Dodávatel' je povinný naložiť zásielku dreveného odpadu podl'a čiastkovej zmluvy v dohodnutom
čase pristavenia nákladného vozidla. V prípade, ak z dôvodov na strane dodávatel'a (napr.
omeškanie s poskytnutím súčinnosti pri nakladaní) bude nákladné vozidlo po pristavení na nakládku
do odjazdu musieť zotrvať u dodávatel'a dlhšie ako 90 minút, je dodávatel' povinný uhradiť
odberatel'ovi cenu za stojné jedného nákladného vozidla vo výške 50 Eur za každú začatú hodinu
nad 90 minút.

6. Odberatel' znáša všetky náklady spojené s výkonom zhodnocovania odpadu (spracovanie,
zhodnocovanie a pod.).

V prípade, ak dodávatel'om dodaná zásielka odpadu nesplňa kritériá bezvadného materiálu podl'a
prílohy Č. 1 a zároveň nejde o neprípustný materiál podl'a prílohy Č. 1, dodávatel' sa zaväzuje
odberatel'ovi uhradiť poplatok, ktorého výška sa určí nasledovne:
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výška
poplatku =

hmotnosť
dodaného x

materiálu (tL)

percentuálne zastúpenie
nežiaducich prímesí (%)

100
x 60€

Percentuálnym zastúpením jednotlivých nežiaducich prímesí sa rozumie podiel nežiaducich prímesí
na objeme zásielky dreveného odpadu. Toto zastúpenie bude posúdené preberačom drevnej
hmoty odberateľa a to kvalifikovaným odhadom. V prípade vadnosti dodaného odpadu bude
vyhotovená fotodokumentácia, na ktorej bude zachytený vadný drevený odpad a ŠPZvozidla, ktoré
ho doviezlo.

7. Nežiaducimi prímesami sa rozumejú najmä vláknitá doska, rušivé látky, kovové časti, kamene, betón,
hniloba a pleseň v zmysle prílohy č. L

8. V prípade, ak odpad dodaný dodávatel'om na základe čiastkovej zmluvy má akosť na úrovni
neprípustného materiálu podl'a prílohy č. 1, je odberateľ oprávnený odmietnuť prevziať
zásielku dreveného odpadu a tým odstúpiť od danej čiastkovej zmluvy. Zmluva sa odstúpením
zrušuje ex nunc, teda od momentu odmietnutia prevzatia.

9. Zásielka odpadu podl'a jednej čiastkovej zmluvy sa vždy posudzuje ako celok, to jest poplatok sa
platí a vypočíta za celú jednu zásielku dreveného odpadu.

10. Cena predmetu zmluvy je splatná na základe faktúry, ktorá bude dodávatel'ovi zaslaná elektronicky.
Faktúry musia obsahovať náležitosti účtovného dokladu a špecifikáciu ceny. Splatnosť faktúry je 30
dní odo dňa zdanitel'ného plnenia.

ll. Odberatel' berie na vedomie a súhlasí s tým, že celková suma vrátane zmluvných pokút ktorú je
dodávatel' povinný uhradiť odberatel'ovi na základe tejto zmluvy a čiastkových zmlúv nesmie
presiahnuť 4999 € bez DPH/ 1 kalendárny rok (t. j. 01.01. daného roka - 31.12. daného roka), aby
boli dodržané ustanovenia zákona Č. 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov.

12. Odberatel' má nárok na náhradu škody v plnej výške bez ohl'adu na dohodnutú zmluvnú pokutu.

V. Doba platnosti zmluvy

l. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa účinnosti do dňa 31.12.2024.

VI. Skončenie zmluvy

l. Túto zmluvu je možné zrušiť písomnou dohodu zmluvných strán.
2. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu vo výpovednej lehote 2 mesiacov. Výpovedná

lehota začína plynúť kalendárnym mesiacom, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhej zmluvnej strane.

VII. Spoločné ustanovenia

1. Pri porušení ustanovení tejto zmluvy má poškodená zmluvná strana právo písomne vyzvať druhú
stranu k prijatiu opatrení na odstránenie porušených podmienok zmluvy v stanovenom termíne.

2. Zmluvné pokuty upravené vyššie v tejto zmluve nemajú vplyv na právo odberateľa požadovať
náhradu škody. Odberatel' má právo požadovať náhradu škody aj v prípade nároku na zmluvnú
pokutu.

3. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť urobené písomne a podpísané obidvoma
zmluvnými stranami.

4. Otázky, neupravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
prípadne ďalšími právnymi predpismi.

5. Odberatel' berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podl'a § Sa zákona
Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.

6. Odberatel' súhlasí so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov.

-s-«:
C---~
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VIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda podl'a § 47a
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby (objednávatel'a).

2. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť k právnym úkonom, a svoju vôľu uzavrieť túto
zmluvu prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumitel'ne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v
tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, porozumeli jej
obsahu a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

3. Zmluva je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
rovnopise.

Vo Zvolene, dňa: 08.10.2021 V Tekovských Nemciach, dňa: ,fI11) '0.;:"1

KRONO~'-
Odberatel': Luéf"

II

s.r.o,
V21 Dodávatel':

.................. ,,/:. /" .~.': .

Ing. D/3niel,~'-'uliak,konatel' Ing. Erika Valkovičová
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Príloha č.l: Dohodnutá akosť dreveného odpadu.

Predmetom je drevený odpad zatriedený v zmysle vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z. z. v rámci nasledovných kódov
odpadov: 020103,020107,030101,030105,030301,150103, 170201, 170904, 191207,191212,200138,200201,

200307

Bezvadný materiál Vadný materiál Neprípustný materiál

odrezky z masívneho povrchové úpravy halogenovanými
dreva, drevené obaly, organickými látkami, impregnáciami,

Materiály demolačné drevo, ochranné prostriedky na drevo, lepenka,
drevotriesková doska a hliníkové fólie, asfaltované časti
OSB-doska, preglejka,

nábytkové drevo

Rozmery kusového do 3000 mm x lloommx 700 mmdreveného odpadu 1 do 5000 mm x 1400 mm x 800 mm viac ako 5000 mm x 1400 mm x 800 mm

Rozmery pred
do 300 mm x loommx50mmdrveného dreveného (G3oo) do 500 mm x 200 mm x 50 mm viac ako 500 mm x 200 mm x 50 mm

odpadu?

IObsah vláknitej dosky v do l % 1-5% viac ako 5 %zásielke (MDF):

Obsah rušivých látok v žiadne do l % viac ako l %zásielke 3:

žiadne okrem spojovacích akákoľvek iná kovová súčiastka alebo akákoľvek kovová súčiastka väčšia

Kovové časti v zásielke:
prvkov, klincov, skrutiek, predmet menšia vo všetkých osiach ako v ľubovoľnej osi ako 5 mm (z dôvodu

pántov 5mm možného poškodenie drviaceho zariadenia)

Obsah kameňov žiadne l - 5 kusov nad l kg viac ako 5 kusov nad l kg alebo l kus nad
a betónu v zásielke: 5 kg

Obsah hniloby a plesne nevyskytuje sa
v zásielke: do 5 % nad 5 %

Škody, ktoré na našich strojných zariadeniach vzniknú v dôsledku výskytu veľkých telies ako napríklad kovové
predmety o hrúbke viac ako 5 mm, veľké kamene, betóny a pod. budú u dodávateľa drevného odpadu
nárokované k náhrade. Odberateľ je oprávnený požadovať náhradu škody aj v prípade, že sa na porušenú
povinnosť vzťahuje zmluvná pokuta.

1) Nadmerná veľkosť kusového drevného odpadu: od 5000 x 1400 x 800 mm. Na to, aby zásielka odpadu
podľa čiastkovej zmluvy bola celá posúdená ako vadná, resp. ako neprípustný materiál postačuje, aby
obsahom zásíelkv dreveného odpadu bol jeden kus odpadu, ktorý presahuje ustanovené maximálne rozmery.

2) Na to, aby zásielka odpadu podľa čiastkovej zmluvy bola celá posúdená ako vadná, resp. ako neprípustný
materiál postačuje, aby obsahom zásielky dreveného odpadu bol jeden kus odpadu, ktorý presahuje
ustanovené maximálne rozmery.

3) Medzi rušivé látky patrí najmä: prach, plasty, sklo, guma, fólia, penové hmoty, styropor, textílie,
čalúnenie, )]Iiníkové fólie, štrk, hlina a všetky ďalšie materiály, ktoré nesplňajú kritériá dreveného odpadu
podl'a jet-6 klJdových označení, okrem materiálov výslovne uvedených v tabul'ke.

Odberatel':! ) KRONoer-· '.r.o.
;/21

~~2020070866
-.-c-V'PH: SI<2020070866

Dodávatel':

.. 06 ..
.. (,~
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