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Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 67/2020 
 

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

 
 

medzi účastníkmi: 

 
Obchodné meno:  KRONOSPAN, s.r.o. 

Sídlo:     Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen 
Označenie registra:   OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 8264/S 

Zastúpená:    Ing. Daniel Huliak, konateľ 
IČO:     36 059 323 

DIČ:                                        2020070866 

IČ DPH:               SK2020070866 
IBAN                                     SLSP:  SK21 0900 0000 0004 0264 4685 

 
 (ďalej len ako „odberateľ“) 

 
a 

 

    
Obchodné meno:  Obec Slaská 

Sídlo:    Slaská 17, 966 22 Lutila 

IČO:                  00 320 994 
DIČ:    2020529786 

Zastúpený :     Mgr. Daniel Gelien – starosta obce 
E-mail:   starosta@slaska.sk 

Bankové spojenie:  IBAN: SK 65 5600 0000 0014 0426 2001 
 

                                         (ďalej len ako „dodávateľ“) 
 
 

 
 

I. Úvodné ustanovenia 

 
1. Odberateľ  je právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať v oblasti nakladania s iným ako 

nebezpečným odpadom. Rozhodnutie vydal: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát 
životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica č. 371-

5283/2017/Ško/473600114/Z2, a to: 
 

20 01 38  drevo iné ako uvedené v 20 01 37 

 
 

II. Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je odber, preprava  a zhodnocovanie nazhromaždeného odpadu v celom 

množstve, ktoré poskytne dodávateľ odberateľovi (v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch 
a súvisiacich predpisov). 

2. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi odpad a odoberateľ sa zaväzuje objednávateľovi 
odoberať a  zhodnocovať odpad, definovaný v čl. I., ods. 1 a v súlade so zákonom o odpadoch 

a postupom uvedeným v tejto zmluve. Môže  sa  jednať o masívne drevo – palety, drevené obaly, 

stavebné drevo – dosky, trámy, okenné rámy, surovú, laminovanú alebo dyhovanú drevotriesku, 
komunálny odpad - nábytok, postele, stoly a pod. Odpad nesmie obsahovať kamene, molitan, 

polystyrén, čalúnenie, umelé hmoty a ďalšie materiály, ktoré nemôžu byť použité v procese 
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zhodnocovania odpadu. Surovina nesmie byť ošetrená alebo znečistená látkami nebezpečnými pre 

životné prostredie a zdravie ľudí (viď VOP pre príjem recyklátu uvedené na stránke www.bucina-

ddd.sk). 
3. 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. Drevený odpad bude skladovaný v objektoch dodávateľa. Drevený odpad bude odvážaný 
dopravným prostriedkom odberateľa do zariadenia na ďalšie zhodnotenie odpadu. 

2. Odpad bude odoberateľom vizuálne skontrolovaný, či spĺňa kritéria podľa zoznamu druhov 
odpadov, uvedených v čl. I., ods. 1 tejto zmluvy. Množstvo odpadu bude zmerané, zvážené a 

zaevidované v preberacom protokole. 

3. Dodaný drevený odpad bude zhodnocovaný nasledovne:  
a) v spoločnosti KRONOSPAN, s.r.o., ktorá má platné povolenie na zhodnocovanie odpadov 

činnosťou R3. Č. rozhodnutia 371-5283/2017/Ško/473600114/Z2, vydal Inšpektorát ŽP 
Banská Bystrica.  

Potvrdenia zhodnotenia budú vydávané spoločnosťou KRONOSPAN, s.r.o. a konečný          
zhodnocovateľ bude tiež KRONOSPAN, s.r.o. 

4. 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 odoberateľom aj dodávateľom. 

 
IV. Cena predmetu zmluvy 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že služby podľa tejto zmluvy budú poskytované cenou vo výške 50,- 
euro/kontajner, ktoré sa zaväzuje uhradiť dodávateľ odberateľovi pri naložení/vyťažení kontajnera 

odpadom podľa predmetu zmluvy nad 4 tony. 
 

V prípade naloženia/vyťaženia kontajnera odpadom podľa predmetu zmluvy pod 4 tony sa 
dodávateľ zaväzuje odberateľovi uhradiť poplatok za nevyťaženie kontajnera vo výške 82 

eur/kontajner. 

 
V prípade pristavenia prázdneho kontajnera a následného vyvezenia (2 prepravy) si odberateľ 

účtuje u dodávateľa 82 eur za pristavenie kontajnera. 
 

V prípade reklamácie dodaného drevného odpadu sa dodávateľ zaväzuje odberateľovi uhradiť 

poplatok za nesprávne vyseparovaný odpad podľa predmetu zmluvy. Výška poplatku je stanovená 
podľa vzorca: 

 
výška poplatku = hmotnosť dodaného materiálu (tL) x (percentuálne zastúpenie nežiaducich prímesí (%) / 100) x 40 eur 

 

Odberateľ znáša všetky náklady spojené s výkonom zhodnocovania odpadu (spracovanie, 

zhodnocovanie a pod.). 
 

 

V. Doba platnosti zmluvy 
 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to počnúc dňom 01.07.2020. V prípade uzatvorenia novej 
zmluvy, medzi hore uvedeným odberateľom a dodávateľom, zaniká táto zmluva dňom podpísania 

novej zmluvy. 
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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 písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo z dôvodu 
závažného porušenia zmluvných podmienok a neuskutočnenia nápravy po písomnej výzve 

k odstráneniu porušených podmienok zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou zo strany 
ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to i bez udania dôvodu s dvojmesačnou (2) výpovednou 

lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

5. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení, označenom 

poradovým číslom a podpísanom obidvoma zmluvnými stranami. 
6. Otázky, neupravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

prípadne ďalšími právnymi predpismi. 
7. Poskytovateľ berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 
8. Poskytovateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 

osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
 

VII. Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda podľa § 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 (objednávateľa). 

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. 

 

 
 

Vo Zvolene, dňa: 08.06.2020              V Slaskej, dňa:   
    

 

 
Odberateľ:                 Dodávateľ:  

 
 

 

..................................................   ............................................................                                                      
                    

 Ing. Daniel Huliak    Mgr. Daniel Gelien 
 konateľ spoločnosti              starosta obce 
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Príloha č.1:  

 

Požiadavky na kvalitu a rozmery drevného odpadu pre dodávatel'ov kusového a pred 

drveného recyklátu (G300). 

 
Predmetom je drevný odpad zatriedený v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v rámci nasledovných kódov 

odpadov: 030105, 150103, 170201, 191207, 200138. 

 

 Kvalita A Kvalita B Neprípustná kvalita 

 
Štandardná prebierka 

Prebierka so zrážkami z ceny  

REKLAMÁCIA 

Zamietnutá prebierka alebo  

ďalšie zníženie ceny 

Materiály 

odrezky z masívneho  

dreva, drevené obaly,  
demolačné drevo,  

drevotriesková doska a  

OSB-doska, preglejka,  
nábytkové drevo 

odrezky z masívneho dreva, 

drevené obaly, demolačné  

drevo, drevotriesková doska a 
OSB-doska, preglejka, 

nábytkové drevo 

povrchové úpravy halogenovanými 

organickými látkami, impregnáciami, 
ochranné prostriedky na drevo, lepenka, 

hliníkové fólie, asfaltované časti 

—> zamietnutá prebierka 

Rozmery kusového  

drevného odpadu1 

do 2000 mm x 800 mm  
x800 mm 

do 5000 mm x 1000 mm 

x 800 mm 

20% zrážka z ceny 

viac ako 5000 mm x 1000 mm 
x 800 mm 

100% zrážka z ceny 

Rozmery pred drveného 

drevného odpadu 

do 300 mm x 100 mm x 50 mm 

(G300) 
do 500 mm x 200 mm x 50 mm 

10 - 20% zrážka z ceny 

viac ako 500 mm x 200 mm x 50 mm 

zrážka z ceny 7eur/t   

Vláknitá doska (MDF): do 2 % 
2 - 10 %  

5 - 40 % zrážka z ceny 

viac ako 10 % 

 100 % zrážka z ceny,  alebo  

zamietnutá prebierka 

Rušivé látky 2: žiadne 

do 2 %  

5 - 40 % zrážka z ceny 

viac ako 2 %  

100 % zrážka z ceny,  alebo  

zamietnutá prebierka 

Kovové časti 3: 

žiadne okrem spojovacích  

prvkov, klincov, skrutiek,  

pántov 

žiadne okrem spojovacích  

prvkov, klincov, skrutiek,  

pántov 

žiadne okrem spojovacích  

prvkov, klincov, skrutiek,  

pántov 

Kamene, betón: 
žiadne 

1 – 5 ks nad 1kg 

10 – 30 % zrážka z ceny 

viac ako 5 ks nad 1kg, alebo 1ks nad 5kg 

100 % zrážka z ceny 

Hniloba, pleseň: nevyskytuje sa 
do 5 %  

10 - 20 % zrážka z ceny 

nad 5 %  

50 % - 100 %  zrážka z ceny 

 
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. 
 

1) Nadmerná veľkosť kusového drevného odpadu: od 5000 x 1000 x 800 mm 

2) Prach, plasty, kovy všetkých druhov, kamene, sklo, guma, fólia, penové hmoty, styropor, textílie, 
čalúnenie, 

       hlinikové fólie atď. 

3) Kovové časti hrubšie ako 5mm  100% zrážka z ceny 

 


