Zmluva O odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 15/2021
KRONOSPAN, s.r.o. & Obec Beladice

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu Č. ND 1512021
uzavretá podl‘a ~ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
a zák. Č. 79/2015 Z.z. O odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov
medzi účastnĺkmi:
Obchodné meno:
Sídlo:
Označenie registra:
Zastúpená:

Ico:

DIČ:
iČ DPH:

KRONOSPAN, s.r.o.

LuČenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen
OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 8264/S
Ing. Daniel Huliak, konatel‘
36 059 323
2020070866
SK2020070866
(ďa/ej /en akc „odberateľ‘)
a

Obchodné meno:
Sídlo:

Obec Beladice

Obecný úrad Gaštanová 167 951 75 Beladice

iČo:
DIČ:

00307769
2021037843

PhDr. ŽáČik Máňo starosta obce
starosta@obecbeladíce.sk

Zastúpený:
E-mail:

(ďa/ej /en ako ‚dodávater‘)

I. Úvodné ustanovenia
1. Odberatel‘ je právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať v oblasti nakiadania s mým ako
nebezpečným odpadom. Rozhodnutie vydal: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát
životného ~rostredia Banská Bystrica, )egorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica č. 3715283/2017/Sko/473600114/Z2, a to:
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové
(drevovláknité dosky, dyhy mé ako uvedené v 03 01 04)
1501 03 obaly z dreva
170201 drevo
191207 drevoinéakouvedenév 191206
2001 38 drevo mé ako uvedené v 2001 37

IL Predmet zmluvv
1. Predmetom tejto zmluvy je odber, preprava a zhodnocovanie nazhromaždeného odpadu v celom
množstve, ktoré poskytne dodávatel‘ odberateľovi (v súlade 5 ustanoveniami zákona o odpadoch
a súvisiacich predpisov).
2. Dodávatel‘ sa zaväzuje dodávat‘ odberatel‘ovi odpad a odoberateľ sa zaväzuje objednávatel‘ovi

odoberať a zhodnocovat‘ odpad, definovaný v Čl. I., ods. 1 a v súlade so zákonom o odpadoch
a postupom uvedeným v tejto zmluve. Může sa jednat‘ o masívne drevo palety, drevené obaly,
stavebné drevo dosky, trámy, okenné rámy, surovú, Iaminovanú alebo dyhovanú drevotriesku,
—

—
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komunálny odpad nábytok, postele, stoly a pod. Odpad nesmie obsahovať kamene, molitan,
polystyrén, čalúnenie, umelé hmoty a d‘alšie materiály, ktoré nemóžu byť použité v procese
zhodnocovania odpadu. Surovina nesmie byť ošetrená alebo znečistená látkami nebezpečnými pre
životné prostredie a zdravie ľudí. (vid‘ VOP pre príjem recyklátu uvedené na stránke www.budna
ddd.sk)
3. Nakoll<o pri drvení drevného odpadu dochádza k separácH kovových častíc, a to odlučovačom
kovov, ktorý je súčasťou mobilného zariadenia, obsah železa je povolený iba vo forme spojovacích
materiálov.
-

III. Podmienkv zmluvv

4. Drevený odpad bude skladovaný v objektoch dodávateľa. Drevený odpad bude odvážaný
dopravným prostriedkom odberateľa do zariadenia na ďaIšie zhodnotenie odpadu.
5. Odpad bude odberateľom vizuálne skontrolovaný, či splňa kritéria podl‘a zoznamu druhov odpadov,
uvedených v Čl. I., ods. 1 tejto zmluvy. Množstvo odpadu bude zmerané, zvážené a zaevidované
v preberacom protokole.
6. Dodaný drevený odpad bude zhodnocovaný nasledovne:
a) v spoloČnosti KRONOSPAN, s.r.o., ktorá má platné povolenie na zhodnocovanie odpadov
činnosťou R3. C. rozhodnutia 371-5283/2017/Sko/473600114/Z2, vydal Inšpektorát ZP
Banská Bystrica.
Potvrdenia zhodnotenia budú vydávané spoločnosťou KRONOSPAN, s.r.o. a konečný
zhodnocovatel‘ bude tiež KRONOSPAN, s.r.o.
7. Preberací protokol, ktorý bude obsahovať všetky náležitost 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 Dredmetu zmluvv
Zmluvné strany sa dohodli, že materiál bude poskytnutý bezodplatne. Dopravu si obec hradí
a objednáva sama.

V prípade reklamácie dodaného drevného odpadu sa dodávateľ zaväzuje odberatel‘ovi uhradiť
poplatok za nesprávne vyseparovaný odpad podl‘a predmetu zmluvy. Výška poplatku je stanovená
podl‘a vzorca:
výška Doolatku

—

hmotnosť dodaného materiálu (tL) X (Dercentuálne zastúDenie nežiaducich Drĺmesí (%) ‚100) x 40 eur

1. Odberateľ znáša všetky náklady spojené s výkonom zhodnocovania odpadu (spracovanie,
zhodnocovanie a pod.).
V. Doba .‚latnosti zmluvv
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú —4 roky. Platnosť zmluvy je odo dňa podpisu do 31.12.2024.
V prípade uzatvorenia novej zmluvy, medzi hore uvedeným odberatel‘om a dodávateľom, zaniká
táto zmluva dňom podpísania novej 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 vyplývajúd z tejto zmluvy, může oprávnená zmluvná strana
požadovať náhradu škody vzniknutú jej porušením.
3. tJkončenie zmluvy je možné písomnou dohodou zmluvných strán, výpoved‘ou alebo z důvodu
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 výpoved‘ou zo strany
ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to i bez udania důvodu s dvojmesačnou (2) výpovednou

Zmluva O odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 15/2021
KRONOSPAN, s.r.o. & Obec Beladice

5.
6.
7.
8.

lehotou, ktorá začĺna plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v pĺsomnom vyhotovení, označenom
poradovým číslom a podpísanom obidvoma zniluvnými stranami.
Otázky, neupravené touto zmluvou, sa nadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
prípadne ďalšími právnymi predpismi.
Poskytovatel‘ bene na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ~ 5a
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informádám, v znení neskorších predpisov.
Poskytovatel‘ súhlasĺ so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov, v znení neskonších predpisov, a so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom pnístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
VII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnost‘ dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnost‘ nadobúda podľa ~ 47a
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. V znení neskoršĺch predpisov (Občiansky zákonník) dňom
nasledujúcim Po dni jej zverejnenía na webovom sĺdle povinnej osoby (dodávatel‘a).
2. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prod 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: 15.3.2021

V Beladiciach :

KR1ONOSPAN, s.r.o.
Odberateľ:

ĺLUJČC~_cká cesta

1335/2 1

0070866

66

Ľ

/

Ing. 7.iel HAk
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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
Prebierka so zrážkami z ceny

Štandardnú prebierka

Materiály

odrez]‘y z masivr,eho
dreva, drevené obaly,
demolačné drevo,
drevouiesková doska a
058
ka,preglejU,
nábytkové drevo

Rozmery kusového
drevného odpadu‘

do2000mmx8Wmm
x800mm

Rozmery pred drveného
drevného odpadu

do~mmx l00~x50mm
(0300)

Vláknitá doska (MDF):

do 2

°o

Neprípustná kvalita

REKLAMACIA

Zamietnutá prebierka alebo
ďalšie zniženie ceny

odrezky z masivneho dreva,
drevené obaly, demolačné
drevo, drevolrjesková doska a
OSB~doska, pregiejka,
n~1kové&evo

~°‚~ úpra‘y halogenovanými
organickými látkami, mpregnáciami,
oďranné proslrie‘&y nadrevo, lepei*a,
hI,n~cové fólie, asfaltované Časti
—‘zn‘ietnutá prebierks

dosO00mmxl000mm
xSOOmm

‚‘iacakoso00mmxloWmm
xSOOmm

20% nážka i ceny

100% nážka z ceny

dos00mmx200mmx5Omm
10- 20% zrážka z ceny

v~o500mmx200mmx50~
zrážka z ceny leur/I

2- 10%

viacako 10%
l00%zrážkazceny, alebo
zamiewulá prebierka

5 -40% zrážka z ceny

žiadne

do2%
5-40% zráfla z ceny

viacako2%
100% z~az ~ny. ale~
zamíelnutá prebierka

žíadne okrem spojovacích
pi-vkov, klíncov, sknák,

žiadne okrem spojovacích
~vkov, klincov, sknjtiek,

žiadne okrem spojovacích
pr~ov, klincov,
pántov skiutiek.

pántov

pántOv
I—Sks nad 1kg

viac ako Sks nad 1kg, alebo Iks nad 5kg

Kamene, betón:

~a1ne

10—30% zrá~ka z ceny

100% zrážka z ceny

Hniloba, pInek

nevyskytuje Sa

Rušivé látky

2:

Kovové Časti ~:
____________________

do5%

nad5%

l0-20%aážkazceny

50%- 00% nážkazceny

Škody, ktorě na našich strojných zariader‘iach vzniknú v důsledku výskytu velkých telies ako napriklad
kovové predmety O hrúbke viac ako 5 mm, velké kamene, betóny a pod budú u dodávatela drevného
odpadu nárokované k náhrade.
1)

Nadmerná v&kosť kusového drevného odpadu: od 5000 x 1000 x 800 mm

2) Prach, plasty, kovy všetkých druhov, kamene, sklo,guma, fólia, penové hmoty, styropor, textilie,
čalúnenie,
hlinikové f6lie atď.
3)

Kovové časti hrubšie ako 5mm 4 100% zrážka z ceny

