
Zmluva na výkon zhodnocovania odpadu 

uzavretá podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka 
a 

v zmysle zák.č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov 

medzi účastníkmi: 

Poskytovateľ služby: 
obchodné meno: HERMET spol. s r.o. 
sídlo: 905 01 Senica, Priemyselná 274 
IČO: 00 588 831 
IČ DPH: SK2020376072 
bank.spojenie: UniCredit Bank, IBAN: SK53 1111 0000 0012 8254 8000, BIC: UNCRSKBX 
zastúpená: Martin Baník – konateľ spoločnosti 

(ďalej len ako „poskytovateľ“) 

a 

Objednávateľ služby: 
obchodné meno: Mesto Senec 
sídlo: Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
IČO: 00 305 065 
DIČ / IČ DPH: 2020662237 
bank. spojenie: 562441/5200 
zastúpená: Ing. Karol Kvál, primátor 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

I. Úvodné ustanovenia 

1. Poskytovateľ je právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať v oblasti nakladania s iným ako 
nebezpečným odpadom na základe Osvedčenia o živnostenskom oprávnení a na základe Rozhodnutia 
Okresného úradu Trnava – odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TT-OSZP1-2014/024793/Fo 
a č. OU-TT-OSZP1-2014/026438/Fo s dodatkom č. OU-TT-OSZP1-2015/007642/Fo a č. OU-TT-
OSZP1-2015/012693/Fo má udelený súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením pre odpady 
kategórie „ostatný“, uvedený vo Vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z.z., a to: 
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva 
03 01 01 odpadová kôra a korok 
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové 

(drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04) 
15 01 03 obaly z dreva 
17 02 01 drevo 
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 
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II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je zhodnocovanie nazhromaždeného odpadu v celom množstve, ktoré poskytne 
objednávateľ výhradne poskytovateľovi (v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a súvisiacich 
predpisov) vrátane odoberania, prepravy, ako aj ďalších dohodnutých služieb, za podmienok nižšie 
stanovených. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dodávať poskytovateľovi odpad a poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľovi 
zhodnocovať odpad, definovaný v čl. I., ods.1 a v súlade so zákonom o odpadoch a postupom uvedeným 

v tejto zmluve. 
3. Zhodnocovanie odpadu zabezpečí poskytovateľ prostredníctvom mobilného zariadenia, ktoré je určené 

na spracovanie odpadu. Môže sa jednať o odpad zo záhrad a parkov – konáre, haluzovina, o masívne 
drevo – palety, drevené obaly, stavebné drevo – dosky, trámy, okenné rámy, surovú, laminovanú alebo 
dyhovanú drevotriesku, komunálny odpad - nábytok, postele, stoly a pod. 

4. Odpad nesmie obsahovať kamene, molitan, polystyrén, čalúnenie, umelé hmoty a ďalšie materiály, ktoré 
nemôžu byť použité v procese zhodnocovania odpadu. Surovina nesmie byť ošetrená alebo znečistená 
látkami nebezpečnými pre životné prostredie a zdravie ľudí. 

5. Nakoľko pri drvení drevného odpadu dochádza k separácii kovových častíc, a to odlučovačom kovov, 
ktorý je súčasťou mobilného zariadenia, obsah železa je povolený iba vo forme spojovacích materiálov. 

III. Podmienky zmluvy 

1. Miesto zhodnocovania odpadov bude poskytovateľovi oznámené objednávateľom. 
2. Odpad bude poskytovateľom vizuálne skontrolovaný, či spĺňa kritéria podľa zoznamu druhov odpadov, 

uvedených v čl.I., ods.1 tejto zmluvy. Množstvo odpadu bude zmerané, zaevidované v preberacom 
protokole. 

3. Na určené miesto poskytovateľ pristaví mobilné zariadenie na zhodnocovanie uvedeného odpadu. 
4. Proces zhodnocovania odpadov – samotné drtenie prebieha podľa dohodnutých technických parametrov 

poskytovateľa. 
5. Podrvený odpad bude prostredníctvom vynášacieho dopravníkového pásu, ktorý je súčasťou mobilného 

zariadenia naložený na pristavený dopravný prostriedok – nákladné vozidlo poskytovateľa, ktoré tento 
podrvený odpad prepraví k zmluvnému odberateľovi. 

6. Preberací protokol, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti týkajúce sa uvedeného odpadu a jeho 
zhodnocovania (názov, kategória, miesto, dátum, množstvo, a pod.) bude vyhotovený v dvoch 
exemplároch a podpísaný poskytovateľom aj objednávateľom. 

IV. Cena predmetu zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že služby podľa tejto zmluvy budú poskytované bezodplatne – recipročne za 
odobratý a spracovaný odpad. 

2. Poskytovateľ znáša všetky náklady spojené s výkonom zhodnocovania odpadu (prejazd na miesto 
a z miesta výkonu práce, nakladanie, spracovanie, preprava). 
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1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán ako aj jednostrannou výpoveďou zmluvy 

ktoroukoľvek zmluvnou stranou. 
3. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej 

zmluvnej strane. 
4. Ukončenie zmluvy je možné aj z dôvodu porušenia zmluvných podmienok a neuskutočnenia nápravy 

po písomnej výzve k odstráneniu porušených podmienok zmluvy. 

VI. 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. Ak zaviazaná strana nesplní záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy, môže oprávnená zmluvná strana 
požadovať náhradu škody vzniknutú jej porušením. 

3. Ukončenie zmluvy je možné z dôvodu závažného porušenia zmluvných podmienok a neuskutočnenia 
nápravy po písomnej výzve k odstráneniu porušených podmienok zmluvy. 

4. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení, označenom poradovým 
číslom a podpísanom obidvoma zmluvnými stranami. 

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

VII. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po 
jej zverejnení. 

2. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, 
na znak čoho ju vlastnoručne vo dvoch vyhotoveniach podpísali. 

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

V Senici, dňa 19.10.2015 

„podpísané“ 

poskytovateľ služby 
HERMET spol. s r.o. 

„podpísané“ 

objednávateľ služby 
Mesto Senec 


