
 
  

 Zmluva o dielo č. 1961/BA/2011 
                                                 podľa § 536 a násl.zák. č. 513/91 Z.z 

medzi 
 
 

I. Zmluvné strany 
Obchodné meno:            Správa účelových zariadení - SÚZA                                                                                                                                                                        
Sídlo:                                         Drotárska cesta 46, 811 04  Bratislava 
Zastúpená:                          Ing. Marcel Král, riaditeľ                                            
IČO:               30 806 101 
IČ DPH:   SK2020799341 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:          
Kontaktná osoba:                        
Tel./Fax:                                             
                           
/ ďalej len  objednávateľ služieb/ 
 
a 
 
Obchodné meno:  ARGUSS, s.r.o.  
Sídlo:    Záhradnícka 27,  811 07  Bratislava  
Zastúpená:   Ing. Mária Kepková - riaditeľka    
IČO:    31365213 
IČ DPH:   SK2020306024 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:    
Zapísaná:   OR OS Bratislava I, oddiel: Sro,  vložka č. 6351/B 
Oprávnený rokovať:                    
Tel./Fax:                                      
E-mail:                                        arguss@arguss.sk 
 
/ ďalej len dodávateľ služieb / 
 
 

        II. Predmet plnenia 
 

1. Predmetom plnenia je preberanie odpadu zo sídla objednávateľa služieb za účelom jeho 
zhodnotenia prípadne zneškodnenia podľa zákona č. 223/2001 Z.z o odpadoch v zmysle 
dojednania podľa prílohy č.1 

 
2. Miesto odberu: podľa požiadaviek objednávateľa 
                             
3. Prepravu zabezpečí dodávateľ  za úhradu v zmysle platného  cenníka prepravy. 
 
4. Dodávateľ  potvrdí prebratie odpadu objednávateľovi potvrdením na tlačive – sprievodný  

list nebezpečných odpadov. 
 
 

         III. Termín plnenia 
 
1. Odpad sa odoberie  na základe objednávky  objednávateľa, najneskôr do 21 dní odo dňa 

zaslania objednávky. Objednávateľ je povinný objednávku zaslať elektronicky na 
objednávkovom formulári,  podľa pokynov www.arguss.sk/objednavka.html. 

 
 



 
2. Zmluva je platná od dátumu jej potvrdenia zúčastnenými zmluvnými stranami a je uzavretá 

na dobu  určitú, do 31.12.2011. Účinnosť zmluvy je v zmysle zbierky zákonov č. 546/2010 
z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 
 
 

            IV. Cena za dielo a spôsob platby 
 
1. Cena za odber odpadu, jeho úprava a následné zneškodnenie je stanovená dohodou v zmysle 

zák. č. 18/1996 Z.z.  Cenník je prílohou č. 1 tejto zmluvy. 
 
2. Po realizácii zákazky vystaví dodávateľ faktúru na skutočne odobraté množstvo odpadu s 30 

dňovou lehotou splatnosti od jej doručenia objednávateľovi.  
 
3. Za každý deň omeškania platby doručenej faktúry si bude dodávateľ účtovať penále 0,05 % 

z dlžnej čiastky. 
 
 

V. Iné dohodnuté podmienky 
 
1. Objednávateľ predloží dodávateľovi podľa druhu odpadu aktuálne výsledky analýz odpadov 

v požadovanom rozsahu, ak si to charakter odpadu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch vyžaduje.  

     V takom prípade je požiadavka na analýzu  uplatnená v Prílohe č.1 k tejto zmluve, pri  
      konkrétnom druhu odpadu. 
 
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že všetky odpady budú uložené v pevných, neporušených obaloch,  

ktoré zodpovedajú príslušným predpisom pre prepravu odpadov. V opačnom prípade 
dodávateľ nesmie zo zákona  odpady prevziať. Obaly budú riadne označené identifikačnými 
listami NO. Sprievodné listy nebezpečných odpadov zabezpečí objednávateľ. 

     V prípade, že objednávate nezabezpečí uloženie odpadov v neporušených obaloch   
     k preprave odpadov a tieto z uvedeného dôvodu dodávateľ neprevezme, je dodávateľ  
     oprávnený objednávateľovi vyfakturovať prepravné náklady. 
     V prípade, že objednávateľ nezabezpečí sprievodný list nebezpečných odpadov  a dodá ho 
     dodávateľ, bude si dodávateľ za dodanie a vypísanie SLNO účtovať poplatok 1 €. 
     Za prípadné dodanie identifikačného listu si bude dodávateľ účtovať poplatok 3,32 €. 
 
3. Každá dodávka odpadu musí byť odvážená na mostovej váhe. Miesto odváženia zabezpečí 

dodávateľ. 
 
4. Súčasťou dodávok budú všetky požadované doklady v zmysle zák. č. 223/2001 Z. z.  
      a súvisiacich vyhlášok.  
 
5. V prípade odpadov, pri ktorých sa vyžadujú aj analýzy , sa objednávateľ zaväzuje okamžite 

informovať dodávateľa o prípadných zmenách vo výrobných, alebo prevádzkových 
procesoch,  pri ktorých vznikajú odoberané odpady a ktoré by mohli mať vplyv na zmenu 
vlastností odpadu. Objednávateľ zároveň zabezpečí nové analýzy odpadov.  

 
6. Objednávateľ ručí za totožnosť dodávky odpadu s odpadom zmluvne dohodnutým.  
     V prípade dodatočne zistených nezrovnalostí medzi deklarovanými analytickými  
      výsledkami a dodaným odpadom, bude ďalší odber odpadu zastavený až do vyriešenia  
      nezrovnalostí . 
      Dodávateľ si vyhradzuje právo v uvedenom prípade odpad na náklady objednávateľa vrátiť 
      objednávateľovi. 



 
7. Dodávateľ  prevzatím odpadu preberá na seba všetky povinnosti a práva pôvodcu odpadu. 

Dodávateľ garantuje ďalšie nakladanie s prebratým odpadom v súlade so zákonom č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch a súvisiacimi vyhláškami. 
 

8. Pri objednávaní  odberu odpadov a pri odbere odpadov sa objednávateľ riadi pokynmi, ktoré 
sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy.   

 
9. V ostatných prípadoch sa táto zmluva riadi príslušnými  ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 
 
10.  Pokiaľ sú predmetom tejto zmluvy aj ortuťové žiarivky a výbojky, tieto budú uložené    

neporušené po 20 ks resp. 40 ks v pôvodných kartónových prepravných obaloch resp. v iných 
pevných obaloch. Na obaloch bude vyznačený počet žiariviek a výbojok a priložený 
identifikačný list. 

 
11. Dodávateľ  si vyhradzuje právo  po dohode s objednávateľom upraviť ceny v prípade miery  
        inflácie vyššej ako 5 %, oficiálne oznámenej Slovenským štatistickým úradom. 
 
 
 

VI. Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dvoch 

rovnopisoch.  
 
2. Zmeny v tejto zmluve sú možné iba po dohode a v písomnej forme ako dodatok. 
 
3. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 

vypovedaní zmluvy. 
 
 
 
V Bratislave  dňa  3.1.2011                                      V Bratislave  dňa  ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................................                                ............................................................. 
     Ing. Mária Kepková                                                                 Ing. Marcel Král 
            riaditeľka                                                                                   riaditeľ                                  
ARGUSS s.r.o. Bratislava                                            Správa účelových zariadení - SÚZA 
                                                                                

               
   

 
                                                                               
 
 
 

 



Príloha č. 1 
                                          k  Zmluve o dielo č. 1961/BA/2011 
 
Predmetom tejto prílohy je zoznam odpadov a cena za ich 
odber a zneškodnenie : 
 
Katalóg. číslo Názov odpadu €/t 

Nebezpečné 
odpady 

  

13 02 08 Iné motorové, prevodové a mazacie oleje bezplatne 
13 05 01 Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody  73,03 € 
16 02 13 Vyradené zariadenia – žiarivky a iný odpad obs. ortuť  bezplatne  
16 02 13   Vyradené zariadenia obs.NL - elektrozariadenia  bezplatne 
16 06 01 Olovené batérie  bezplatne  
Ostatné 
odpady 

  

16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako v 16 02 09 až 16 02 13  bezplatne 
19 12 02 Železné kovy bezplatne 
Neuvedené odpady sa budú zabezpečovať podľa potrieb objednávateľa na základe jeho 
objednávky v zmysle predloženej cenovej ponuky. 
Prestoj vozidla : 8,30 €/hod. 
 
K cenám sa účtuje DPH v zmysle platných právnych predpisov. 
 
Ceny sú vrátane  prepravných nákladov,  ako aj vrátane manipulácie s odpadom. 
 
V Bratislave dňa 3.1.2011                                         V Bratislave dňa ............................. 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––                                –––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Za  ARGUSS s.r.o. Bratislava                                    Za  Správa účelových zariadení - SÚZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                 Príloha č. 2   

k Zmluve o dielo č.1961/BA/2011  
 
 
Povinnosti klienta pred a počas odberu odpadu spoločnosťou ARGUSS s.r.o.Bratislava 
 
V prípade akýchkoľvek nejasností k uvedeným bodom  kontaktujte nášho obchodného 
zástupcu!!! 
 
Pri objednávaní odberu odpadov  treba poskytnúť pracovníkovi realizácie nasledovné údaje o 
odbere odpadov 

1 / názov spoločnosti odovzdávajúcej odpad 
2 / presnú adresu odberného miesta 
3 / zodpovednú osobu pri odbere odpadov / meno a tel. Kontakt / 
4 / katalógové čísla odpadov,  zaradenie do 6 – miestnych kódov podľa zákona o 

odpadoch a zmluvy so spoločnosťou ARGUSS s.r.o.  
5 / prepravný UN - kód odpadu, pre určenie nebezpečnosti v zmysle ADR 
6 / množstvá odpadov aj množstvá / počet  jednotlivých obalov 
7 / požadovaný druh a počet obalov na výmenu 
8 / dostupnosť miesta nakládky nákladným autom / ak sú nejaké obmedzenia, výška, 

polomer otáčania, váha auta apod./ 
9 / možnosti naloženia odpadu / VZV, nakladacia rampa …/ 
10 / miestne obmedzenia pre manipuláciu 

 
Pred odberom odpadu sa odpad musí 

A / uložiť do vhodných obalov na prepravu  
- tekuté odpady v pevných a vodotesných obaloch 
- tuhé odpady zabezpečené proti vysypaniu pri preprave 

B / každý obal musí byť označený Identifikačným listom nebezpečného odpadu, ak tieto 
listy nevlastníte treba kontaktovať pracovníka realizácie a ten Vám obratom poskytne 
Vami požadované Identifikačné listy 

 
Pri odbere odpadu – odovzdávanie odpadu spoločnosti ARGUSS s.r.o. 

1 / zodpovedná osoba musí  potvrdiť Sprievodné listy nebezpečného odpadu – pečiatka, čas 
odberu, dátum odberu a podpis 

2 / naložiť len odpad nahlásený v objednávke a potvrdený pracovníkom realizácie 
3 / zabezpečiť nakládku ak v objednávke nie je uvedené inak 

 
 
 
Spoločnosť ARGUSS s.r.o. si vyhradzuje právo odpad neprebrať alebo vrátiť na náklady 
klienta v prípade, že nezodpovedá nahlásenému druhu a požadovanému spôsobu balenia, 
alebo nebol správne označený. 
 
 
 
 


