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Číslo zmluvy: 1272 
 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM 
HOSPODÁRSTVE 

 
Objednávateľ: 

 
Obchodná firma / Meno: Obec Slaská  

Sídlo: Slaská 17, 966 22 Slaská 

Prevádzka 1: Slaská 17, 966 22 Slaská 

Prevádzka 2:  

Zastúpená: Mgr. Daniel Gelien 

Telefón: 0907-877769  

E-mail: starosta@slaska.sk  

IČO / DIČ / IČ DPH 00320994 / 2020529786 

 
Zhotoviteľ: 

 
Obchodná firma / Meno: ISG | DRS, s.r.o. 

Sídlo: Golianova 27, 911 01 Trenčín 

Prevádzka: Areál Agropodniku, a.s. Trnava, 913 06 Trenčianske Bohuslavice 

Zastúpená: Mgr. Oliver Pástor, konateľ 

Telefón  /  fax : 032 / 7434 916  

E-mail  /  web: isgdent@isgdent.com  /  http://www.isgdent.com  

IČO / DIČ / IČ DPH 31448933 / 2020385169 / SK2020385169 

Bankové spojenie: Prima Banka, a.s., pobočka Trenčín 

Číslo účtu: SK78 5600 0000 0006 0350 3002 

 
 

Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli zmluvu o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve (Zákon 
o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a Vyhláška 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), ktorý 
u objednávateľa vzniká. Objednávateľ bude tento odpad zhromažďovať tak, aby spoločnosť ISG | DRS, 
s.r.o. Trenčín mohla v pravidelných intervaloch odpad zhodnocovať resp. zneškodňovať.  
 
1. Účel zmluvy 
 
Účelom zmluvy je zaistenie preprava a odstránenie (zhodnotenie / zneškodnenie) nebezpečného 
a ostatného odpadu, ktorý vzniká činnosťou objednávateľa a zároveň dohodnutie podmienok, za ktorých 
zhotoviteľ prevezme tento odpad k odstráneniu. 
 
2. Výklad pojmov 
 
Objednávateľ – dodávateľ/držiteľ odpadu, ktorý je podľa Zákona o odpadoch č. 79/2015 pôvodcom odpadu. 
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Zhotoviteľ – odberateľ odpadu, ktorý je podľa Zákona o odpadoch č. 79/2015 oprávnenou osobou - 
držiteľom odpadu. 
Špecifikovaný odpad je odpad uvedený v tejto zmluve, na ktorý má zhotoviteľ vydaný platný súhlas na 
nakladanie a zber. V zmluve musí byť špecifikovaný druh odpadu určeného na odvoz a odstránenie.  
Odvoz – preprava odpadu z miesta určeného na prevzatie odpadu od objednávateľa, kedy sa tento odpad 
stáva vlastníctvom zhotoviteľa. 
 
 
3. Predmet zmluvy 
 
Poskytovanie služieb v oblasti prepravy, triedenia, zhodnotenia a zneškodnenia špecifikovaných odpadov, 
eventuálne ďalších služieb, a to za úplatu.  
Predmetom zmluvy sú výhradne tie odpady, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. 
 
4. Cena 
 
Cena za odvoz, starostlivosť a odstránenie (zhodnotenie / zneškodnenie) špecifikovaného odpadu, ktorú 
platí objednávateľ zhotoviteľovi, je stanovená zhotoviteľom a objednávateľ je o nej uzrozumený.  
Dohodnutá cena platí pre kalendárny rok, v ktorom bola zmluva uzatvorená s tým, že navýšenie ceny pre 
nasledujúce roky zohľadňujúce vývoj inflácie v SR je zhotoviteľ oprávnený previesť jednostranne bez 
odsúhlasenia objednávateľom. Na vyžiadanie doloží zhotoviteľ zvýšenie nákladov a bude informovať 
objednávateľa o zmene.  
V prípade, že v rozhodnutiu kompetentných orgánov štátnej správy dôjde k zmene zákonných poplatkov, 
bude táto zmena automaticky premietnutá do ceny za odstránenie odpadov ku dňu oficiálneho preukázania 
objednávateľovi. O tejto zmene bude zhotoviteľ okamžite informovať objednávateľa. 
Aktuálne ceny produktov a služieb sú uvedené na www stránke www.isgdent.com a na požiadanie môžu byť 
zaslané objednávateľovi e-mailom alebo poštou. 
 
5. Platobné podmienky 
 
Podkladom pre zaplatenie je faktúra vystavená zhotoviteľom, ktorá má náležitosti daňového dokladu. Doba 
splatnosti sa stanovuje na 14 dní. Vyúčtovanie poskytnutých služieb sa prevádza vystavením faktúry – 
daňového dokladu za služby poskytnuté v uplynulom časovom období, a to najneskôr do 15 dní 
nasledujúceho mesiaca od poskytnutia služby 
Úrok pri oneskorenej úhrade faktúry je možné požadovať vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia z 
faktúrovanej čiastky. 
Zhotoviteľ v prípade, že oneskorenie na strane objednávateľa je dlhšie ako 1 mesiac, je oprávnený zastaviť 
plnenie, a to až do doby, kedy budú pohľadávky preukázateľne uhradené.  
 
6. Platnosť a zánik zmluvy 
 
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. Platnosť končí: 

a) uzatvorením inej zmluvy resp. predĺžením tejto zmluvy o ďalšie obdobie, ak sa dohodnú obe  
 zmluvné strany 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 
c) vypovedaním zmluvy jednou zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 3 mesiacov bez udania  
 dôvodu 
e) jednostranným vypovedaním zmluvy z dôvodu porušenia akejkoľvek z povinností vyplývajúcich z  
 tejto zmluvy 
 

Výpovedná lehota začína bežať od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede 
druhej strane. 
 
7. Záruka, náhrada škody 
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Objednávateľ ručí za to, že predávaný odpad bude mať v dobe predania vlastnosti odpovedajúce 
podmienkam uvedeným v tejto zmluve. Pokiaľ by nedodržaním týchto podmienok vznikla zhotoviteľovi 
preukázateľne škoda, je objednávateľ povinný ju uhradiť. 
Zhotoviteľ je povinný odobrať dohodnuté dodávky na základe podmienok tejto zmluvy. V prípade porušenia 
dohodnutých podmienok je povinný uhradiť objednávateľovi preukázateľne vzniknutú škodu.  
Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany v dobe platnosti zmluvy poskytnú, sú dôverné. Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že získané informácie neposkytnú inej osobe, s výnimkou subdodávateľských subjektov 
zhotoviteľa, ani ich nepoužijú v rozpore s účelom ich poskytnutia pre svoje potreby. Zmluvná strana, ktorá 
poruší toto ustanovenie, je povinná poškodenej zmluvnej strane nahradiť škodu vzniknutú týmto počínaním. 
 
8. Ostatné ustanovenia 
 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpis obchodného registra zhotoviteľa, ktorý si môže objednávateľ 
stiahnuť z webovej stránky zhotoviteľa. Všetky povolenia a licencie zhotoviteľa sú publikované taktiež na 
webovej stránke zhotoviteľa.  
Povinnosťou zhotoviteľa je v prípade akejkoľvek zmeny svojich identifikačných údajov, objednávateľa 
písomne informovať a dokladovať novým výpisom z obchodného registra, resp. živnostenských listom.  
V prípade, že firma objednávateľa plánuje ukončenie svojej činnosti, je povinná nahlásiť toto písomne v 
časovom predstihu zhotoviteľovi. V prípade, že tak neučiní, nebude na neskoršie reklamácie týkajúce sa 
fakturácie, braný ohľad. 
 
9. Záverečné ustanovenia 
 
Zmeny tejto zmluvy môžu byť prevedené iba písomne a odsúhlasené oboma stranami, a to číslovanými 
dodatkami podpísanými oboma stranami. 
Právne vzťahy plynúce z tejto zmluvy sa riadia Obchodným zákonníkom. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch 
exemplároch, pričom každá strana obdrží jeden. 
Prípadná neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť celej zmluvy, iba ak by 
táto neplatnosť mala za následok zmarenie účelu tejto zmluvy. 
Strany svojimi podpismi potvrdzujú svoju vážnu a slobodnú vôľu byť viazané touto zmluvou. 
Obe zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy považujú za obchodné tajomstvo s tým, že obsah 
tejto zmluvy nie sú oprávnení zdeľovať tretím osobám s výnimkou subdodávateľov zhotoviteľa. 
 

10. Špecifikácia odpadu 

Katal. číslo: Kat. Názov odpadu Podpis 

18 01 03 N odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným 
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 

 

18 01 04 O odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú 
osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 

 

18 01 08 N cytotoxické a cytostatické liečivá 

 

 

18 01 09 O liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 

 

 

09 01 01 N rozotoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov 

 

 

09 01 04 N roztoky ustaľovačov  
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09 01 07  O fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny 
striebra 

 

 

11. Špecifikácia nádob na nebezpečný odpad 
 

Popis  

3 lit.  kontajner / 4 lit.  kontajner  

10 lit.  kontajner  

25 lit.  kontajner  

30 lit.  kontajner  

50 lit.  kontajner X 

60 lit.  kontajner  

Kanister na vývojku  

Kanister na ustaľovač  

Nádoba na fólie a RTG negatívy  

 
12. Miesto a spôsob predania odpadu 
 
Odvoz zaisťuje:  ZHOTOVITEĽ   Miesto predania: STANOVISKO OBJEDNÁVATEĽA 
 
13. Termín plnenia 
 

MESAČNE  

KVARTÁLNE  

POLROČNE  

ROČNE  

PODĽA TELEFONICKEJ ALEBO EMAILOVEJ ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA X 

 
 
 
V.......................Slaskej.......................... dňa 25. 1. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
…...............................................          …............................................... 
 ISG | DRS, s.r.o.         
                zhotoviteľ                                   objednávateľ 
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PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
Práva a povinnosti objednávateľa 

Objednávateľ je povinný odovzdávať nebezpečný a ostatný odpad, ktorý svojimi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami 
odpovedá deklarovanému odpadu, príp. informovať zhotoviteľa o zmene pôvodne uvedených vlastností odpadov. 

Objednávateľ je povinný dodržovať a plniť platné obecne záväzné predpisy, predovšetkým povinnosti pôvodcu odpadu 
pri nakladaní s odpadmi. 

Objednávateľ je povinný pripraviť odpady, ktorých odstránenie u zhotoviteľa objednal tak, aby v stanovenom termíne a 
mieste boli spôsobilé k odvozu v dohodnutej nádobe podľa platnej legislatívy. 

Objednávateľ je povinný starať sa o poskytnuté nádoby so starostlivosťou riadneho hospodára.  

Objednávateľ je povinný umiestňovať jednotlivé druhy odpadov len do nádob na to určených. Objednávateľ je povinný 
zaistiť, prípadne umožniť bezpečné naloženie odpadu. 

 
Práva a povinnosti zhotoviteľa 

Zhotoviteľ zabezpečuje manipuláciu, odvoz, skladovanie a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečného odpadu 
vyprodukovaného objednávateľom. 

Zhotoviteľ potvrdzuje, že v dobe podpisu zmluvy všetok zhotoviteľom dodávaný materiál (nádoby na odpad) v súlade s 
platnou legislatívou SR. 

Prevzatím odpadu u objednávateľa plní zhotoviteľ všetky povinnosti oprávnenej osoby podľa Zákona o odpadoch č. 409 
/ 2006. 

Zhotoviteľ je povinný prevziať odpad a zaistiť jeho odstránenie (zhodnotenie, zneškodnenie), pokiaľ odpad vyhovuje 
podmienkam stanoveným zmluvou. 

Zhotoviteľ je vo vzťahu k objednávateľovi povinný dodržovať a plniť v dobe odvozu obecne záväzné právne predpisy a 
dodržovať opatrenia a nariadenia dozorujúcich a kontrolných orgánov. 

Pokiaľ odvoz zaisťuje zhotoviteľ, tak vodič vozidla, ktorý je v okamihu predania odpadu zástupcom zhotoviteľa, je 
oprávnený odmietnuť odvoz odpadu, ktorý svojimi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami neodpovedá 
deklarovanému kódu druhu odpadu. 

Zhotoviteľ je povinný včas informovať objednávateľa o okolnostiach, ktoré z prevádzkových alebo iných, napr. 
legislatívnych dôvodov dočasne bráni prevzatiu odpadov podľa zmluvy. 

Zhotoviteľ je oprávnený poveriť poskytnutím služby aj tretiu osobu, a to bez súhlasu objednávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný vystaviť „Sprievodný list nebezpečého odpadu“ počas preberania odpadu v sídle objednávateľa, 
ktorý je dokladom o prebratí a preprave nebezpečných odpadov. 

Zhotoviteľ je povinný vystaviť sumár všetkých odpadov (tzv. „Potvrdenie o zhodnotení a zneškodnení 
nebezpečných odpadov“), ktoré boli prepravené od objednávateľa do prevádzky zhotoviteľa počas jedného 

odvozu a zaslať tento dokument objednávateľovi po zvážení a odstránení všetkých odpadov. 

Zhotoviteľ je povinný zaslať „Sprievodný list nebezpečného odpadu“ kompetentným úradom štátnej a obvodnej správy 
životného prostredia. 
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PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)  

 
 
Dotknutá osoba:  Obec Slaská  
 
Prevádzkovateľ:   ISG | DRS, s.r.o., Golianova 27, 911 01 Trenčín 

 
 
Zoznam osobných údajov: 

• IS Zákazníci 

názov spoločnosti, meno, priezvisko, titul, ulica a číslo (sídlo spoločnosti), ulica a číslo (prevádzka spoločnosti), PSČ a 
mesto (sídla spoločnosti a prevádzky spoločnosti), email, telefónny kontakt, faxový kontakt, IČO, DIČ, IČ DPH 

• IS Marketing 

názov spoločnosti, meno, priezvisko, titul, ulica a číslo (sídlo spoločnosti), ulica a číslo (prevádzka spoločnosti), PSČ a 

mesto (sídla spoločnosti a prevádzky spoločnosti), email, telefónny kontakt, faxový kontakt 

Účely spracovania osobných údajov: 

• IS Zákazníci 

Účel spracovania: vystavenie daňového dokladu, zmluvné a predzmluvné vzťahy, reklamácie, vystavenie dokladov 
potrebných z hľadiska starostlivosti o životné prostredie (registračný list nebezpečného odpadu, sprievodný list 
nebezpečného odpadu, ohlásenie o vzniku nebezpečného odpadu a iné) 

• IS Marketing 

Účel spracovania: zasielanie marketingových a reklamných emailov 

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. 
 
Príjemcovia osobných údajov:  
 

a) ISG | DRS, s.r.o., Golianova 27, 911 01 Trenčín 
b) Ostatní dodávatelia služieb ako napr. poštových alebo prepravných služieb. 

 
Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so 
spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. 
Doba uchovávania osobných údajov: po dobu trvania zmluvy, poskytovania služieb a produktov v rámci záručného a 
pozáručného servisu.  
Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval 
jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby. 
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá 
osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi. 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným 
údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva 
namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 
Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi. 
 
 
 
 

                 .............................................. 
          podpis dotknutej osoby 


