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ZMLUVA c. ~'10/2011
o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov

(v zmysle § 269. odst. 2 Obchodného zákonníka)

l. ZMLUVNÉ STRANY

1.1: Pôvodca odpadu: IZ(YL~'rw./,,! ":'clC'( i-l rf~7(hO ""ct-" ,,-c'/'U[ 1,,4.
Zastúpený: HI/Or. ({r'/y)(,{j '3(r)wl'a/yí'1j

Adresa: I/r;//~hc j-; í-'·k' (); 7,(/)0r'
ICO: c?() 6' IC if '1'<../

DIC: .t';:,J.o j~ li 9Cl
IC DPH:

císlo úctu: '1000 137 .:!;u/,JJ/J"o

Bankové spojenie: S'Ía /V){Vr>o ,(/CU:/Mi '(kV 3 rC~ /,.{ lo. f'i::c.r

Adresa prevádzky, odkial' bude~dpad odoberaný: J(it,~ ,5v' s,};'II~"", ,/ '?,rN:''''L
tel+fax: {51 flJ'ifi9 t t15'/-.yI,JJltJ6

kontaktná osoba: í /(.(v·a.'c:/~/v

a

1.2: Odberatel odpadu: FECUPRAL spol. s r.o.
Zastúpený: Ing. Hanigovský Štefan - konatel'
Adresa: ul. Ludovíta Štúra C. 17, 082 21 VELKÝ ŠARIŠ
Adresa prevádzky: ul. Jilemnického 2,08001 Prešov
ICO: 36448974
DIC: 2020005878
IC DPH: SK2020005878
císlo úctu: 4 340 040 402/3100

Bankové spojenie: Ludová banka Prešov
tel: 051/7562152,7562161
fax: 051/ 7562 153
záznamník: 051/ 7562 160

mobil: 0903 644 254 - p.Polakovic- doprava
tel: 051/7562161,0903773 679-p. Ing. Ondrijová-odbery

ondrij ova@fecupral.com
e-mail: fecupralúl;fecupral.sk

www.fecupral.com
Zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka císlo 10551/P
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::::::::::::::::::::::*::l:R~i::i::9IN~n;:J;lj:!J;l~:~9Pr!li~~~9~~:ffl;;~NIÄ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::2.1. Odberatel odpadu zabezpecí odber a následne ekologický nezávadné zneškodnenie odpadov
kat. císlo

názov odpadu podl'a katalógu odpadov MJ/rokcena€lkg

platba pôvodcuza zneškodnenie020108
agrochemické odpady obsahujúce nebezpecné látky - známe

chemikálie (pesticídy)

3,19€
020108

agrochemické odpady obsahujúce nebezpecné látky - jedy a
neidentifikované chemikálie

6.51 €
030104

piliny. hobliny, odrezky. odpadové rezivo alebo drevotrieskové O.30€
/drevovláknité dosky. dyhy obsahujúce nebezpecné látky 030205

iné prostriedky na ochrannu dreva obsahujúce nebezp. látky O.30€
030305

kaly z odstran. tlaciar. farieb pri recyklácii papiera /deinking/ O.30€
040102

odpad z lúhovania O,30€
040104

ciniaca brecka obsahujúca chróm O,30€
040214

odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúštadlá 2,26€
040216

farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpecné látky O,30€
040219

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O,30€
050103

kaly z dna nádrží O,30€
050104

kaly z kyslej alkylácie O,30€
050105

rozliate ropné látky O.30€
050106

kaly z prevádzkarne, zariadenia a z cinností údržby O.30€
050107

kyslé dechty 1.53€
050108

iné dechty 1.53€
050109

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O,30€
obsahujúce nebezpecné látky 0501 11

odpady z cistenia palív obsahujúce zásady O,30€
0501 12

ropné látky obsahujúce kyseliny O,30€
0501 15

použité filtracné hlinky O,30€
0601 01

kyselina sírová a kyselina siricitá O,40€
060205

iné zásady O,30€
060311

tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy 2,26€
060313

tuhé soli a roztoky obsahujúce tažké kovy O,30€
060314

tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 O,30€
060315

oxidy kovov obsahujúce tažké kovy O.30€
060404

odpady obsahujúce ortut 6.51 €
060703

kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortut 1.53€
061301

anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu

dreva a iné biocídy - známe chemikálie

3.19€
061301

anorganické prostriedky na ochranu rastlín. prostriedky na ochranu

dreva a iné biocídy - jedy a neidentifikované chemikálie

6.51 €
061302

použité aktívne uhlie /okrem 06 07 021 O.30€
061305

sadze z pecí a komínov O.30€
070103

organické halogénové rozpúštadlá. premývacie kvapaliny a 2.26€
matecné lúhy 070104

iné organické rozpúštadlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy 6.51 €
070107

halogénované destilacné zvyškyareakcné splodiny 2.26€
070108

iné destilacné zvyškyareakcné splodiny 1.53€
070109

halogénované filtracné koláce a použité absorbenty 2,26€
0701 10

iné filtracné koláce a použité absorbenty 1.53€
0701 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O.30€
obsahujúce nebezpecné látky 070203

organické halogénované rozpúštadlá, premývacie kvapaliny a 2.26€
matecné lúhy 070204

iné organické rozpúštadlá. premývacie kvapaliny a matecné lúhy O,30€



2/8 cena €/kg
070207

halogénované destilacné zvyškyareakcné splodiny 2,26€
070208

iné destilacné zvyškyareakcné splodiny 1,53€
070211

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O,30€
obsahujúce nebezpecné látky 070303

organické halogénované rozpúšt'adlá, premývacie kvapaliny a 2,26€
matecné lúhy 070304

iné organické rozpúšt'adlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy O,30€
070308

iné destilacné zvyškyareakcné splodiny 1,53€
070311

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O,30€
obsahujúce nebezpecné látky 070403

organické halogénované rozpúšt'adlá, premývacie kvapaliny a 2,26€
matecné lúhy 070404

iné organické rozpúšt'adlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy O,30€
070408

iné destilacné zvyškyareakcné splodiny 1,53€
070411

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O,30€
obsahujúce nebezpecné látky 070413

tuhé odpady obsahujúce nebezpecné látky O,30€
070503

organické halogénované rozpúšt'adlá, premývacie kvapaliny a 2,26€
matecné lúhy 070504

iné organické rozpúšt'adlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy O,30€
matecné lúhy 070507

halogénované destilacné zvyškyareakcné splodiny 2,26€
070508

iné destilacné zvyškyareakcné splodiny 1,53€
070509

halogénované filtracné koláce a použité absorbenty 2,26€
070511

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho O,30€
vzniku obsahujúce nebezpecné látky 070513

tuhé odpady obsahujúce nebezpecné látky O,30€
070603

organické halogénované rozpúšt'adlá, premývacie kvapaliny a 2,26€
matecné lúhy 070604

iné organické rozpúšt'adlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy O,30€
070607

halogénované destilacné zvyškyareakcné splodiny 2,26€
070608

iné destilacné zvyškyareakcné splodiny 1,53€
070611

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O,30€
obsahujúce nebezpecné látky 070703

organické halogénované rozpúštadlá, premývacie kvapaliny a 2,26€
matecné lúhy 070704

iné organické rozpúšt'adlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy O,30€
070707

halogénované destilacné zvyškyareakcné splodiny 2,26€
070708

iné destilacné zvyškyareakcné splodiny 1,53€
070711

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O,30€
obsahujúce nebezpecné látky 0801 11

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšt'adlá alebo O,30€
nebezpecné látky 0801 13

kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšt'adlá O,30€
0801 15

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické O,30€
rozpúšt'adlá alebo iné nebezpecné látky 0801 16

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15 O,30€
0801 17

odpady z odstranovania farby, alebo laku obsahujúce organické O,30€
rozpúšt'adlá alebo iné nebezpecné látky 0801 19

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú O,30€
organické rozpúšt'adlá alebo iné nebezpecné látky 080121

odpadový odstranovac farby alebo laku O,30€
080312

odpadová tlaciarenská farba obsahujúca nebezpecné látky O,30€
080314

kaly z tlaciarenskej farby obsahujúce nebezpecné látky O,30€
080317

odpadový toner do tlaciarne obsahujúci nebezpecné látky O,30€
080409

odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce orQanické O,30€



2/C cena €Ikg
rozpúštadlá alebo iné nebezpecné látky 080411

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúcich organické 0,30€
rozpúštadlá alebo iné nebezpecné látky 080413

vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré 0,30€
obsahujú organické rozpúštadlá alebo iné nebezpecné látky 080415

vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, 0,30€
ktoré obsahujú organické rozpúštadlá alebo iné nebezpecné látky 080417

živicný olej 0,30€
090101

roztoky vodorozpustných vývojak a aktivátorov 0,15€
090102

roztoky vodorozpustných vývojak a ofsetových dosiek 0,15 €
090103

roztoky vývojak rozpustných v rozpúštadlách 0,15€
090104

roztoky ustal'ovacov 0,15€
090105

bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustal'ovacov 0,30€
090106

odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku 0,15€
obsahujúce striebro 0901 13

vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie 0,15€
iný ako uvedený v 09 01 06 100104

popolcek a prach z kotlov zo spal'ovania oleja 0,30€
1001 14

popol, škvára a prach z kotlov zo spal'ovania odpadov obsahujúce 0,30€
nebezpecné látky 1001 16

popolcek zo spal'ovania odpadov obsahujúci nebezpecné látky 0,30€
100213

kaly a filtracné koláce z cistenia plynu obsahujúce nebezpecné látky 0,30€
100304

trosky z prvého tavenia 0,30€
100308

sol'né trosky z druhého tavenia 0,30€
100309

cierne stery z druhého tavenia 0,30€
100315

peny, ktoré sú horl'avé alebo ktoré pri styku s vodou uvol'nujú 0,30€
horl'avé plyny v nebezpecných množstvách 100319

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpecné látky 0,30€
100325

kaly a filtracné koláce z cistenia plynu obsahujúce nebezpecné látky 0,30€
100404

prach z dymových plynov 0,30€
100407

kaly a filtracné koláce z cistenia plynov 0,30€
100503

prach z dymových plynov 0,30€
100603

prach z dymových plynov 0,30€
100808

sol'ná troska z prvého a druhého tavenia 0,30€
100815

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpecné látky 0,30€
100817

kaly a filtracné koláce z cistenia dymových plynov obsahujúcich 0,30€
nebezpecné látky 100909

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpecné látky 0,30€
101005

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce 0,30€
nebezpecné látky 101007

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, obsahujúce 0,30€
nebezpecné látky 101009

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpecné látky 0,30€
101013

odpadové spojivá obsahujúce nebezpecné látky 0,30€
1011 09

odpad zo surovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci 0,30€
nebezpecné látky 11 01 08

kaly z fosfátovania 0,30€
11 01 09

kaly a filtracné koláce obsahujúce nebezpecné látky 0,30€
11 01 13

odpady z odmastovania obsahujúce nebezpecné látky 0,30€
11 01 15

eluáty a kaly z membránových alebo iontomenicových systémov 0,30€
11 01 98

iné odpady obsahujúce nebezpecné látky podlaanalýzy
110202

kaly z hydrometalurgie zinku /vrátane jarositu, geothitu/ 0,30€
110205

odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce 0,30€
nebezpecné látky 11 0207

iné odpady obsahujúce nebezpecné látky O,30€
11 0301

odpady obsahujúce kyanidy 2,26€



2/0 cena €Ikg
11 0302

iné odpady podla analýzy
11 0503

tuhé odpady z cistenia plynu 0,30€
120106

minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a podla analýzy
roztokov 1201 07

minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a O,-€
roztokov * 120108

rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény podla analýzy
1201 09

rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény 0,60€
1201 10

syntetické rezné oleje * O,-€
1201 12

použité vosky a tuky 0,30€
1201 14

kaly z obrábania obsahujúce nebezpecné látky 0,30€
1201 18

kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej 0,30€
1201 19

biologicky I'ahko rozložitel'ný strojový olej * 0,- €
1301 04

chlórované emulzie podla analýzy
130105

nechlórované emulzie 0,60€
130109

chlórované minerálne hydraulické oleje podla analýzy
1301 10

nechlórované minerálne hydraulické oleje * O,-€
1301 11

syntetické hydraulické oleje * 0,- €
1301 12

biologicky I'ahko rozložitel'né hydraulické oleje * 0,- €
1301 13

iné hydraulické oleje * 0,- €
130204

chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje podla analýzy
130205

nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje * O,-€
130206

syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje * O,-€
130207

biologicky I'ahko rozložitel'né syntetické motorové, prevodové a 0,- €

mazacie oleje * 130208
iné motorové, prevodové a mazacie oleje * O,-€

130306
chlórované minerálne izolacné a teplonosné oleje iné ako podla analýzy

uvedené v 13 03 01 130307
nechlórované minerálne izolacné a teplonosné oleje * 0,- €

130308
syntetické izolacné a teplonosné oleje * O,-€

130309
biologicky I'ahko rozložitel'né izolacné a teplonosné oleje * O,-€

130310
iné izolacné a teplonosné oleje * O,-€

130501
tuhé látky z lapacov piesku a odlucovacov oleja z vody 0,30€

130502
kaly z odlucovacov oleja z vody 0,30€

130503
kaly z lapacov necistôt 0,30€

130506
olej z odlucovacov oleja z vody * 0,30€

130507
voda obsahujúca olej z odlucovacov oleja z vody 0,30€

130508
zmesi odpadov z lapacov piesku a odlucovacov oleja z vody 0,30€

130701
vykurovací olej a motorová nafta * 0,- €

130702
benzín 0,- €

130703
iné palivá /vrátane zmesí! O,-€

130801
kaly alebo emulzie z odsol'ovacích zariadení 0,30€

130802
iné emulzie 0,60€

140601
chlórfluórované uhl'ovodíky, HCFC, HFC 2,26€

140602
iné halogénované rozpúštadlá a zmesi rozpúštadiel 2,26€

140603
iné rozpúštadlá a zmesi rozpúštadiel podla analýzy

140604
kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúštadlá 2,26€

140605
kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúštadlá podla analýzy

1501 10
obaly obsahujúce zvyšky nebezpecných látok alebo 0,30€

kontaminované nebezpecnými látkami 1501 10
obaly od chemikáiii 1,53€

1501 11
kovové obaly obsahujúce nebezpecný tuhý pórovitý zák!. mat. 0,30€

150202
absorbenty, filtracné materiály vrátane olejových filtrov inak 0,30€

nešpecifikovaných, handry na cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpecnými látkami160104
vyradené vozidlá dohodou



21E cena €Ikg
160107

olejové filtre 0,30€
160108

dielce obsahujúce ortut 1,53€
1601 11

brzdové platnickya obloženie obsahujúce azbest 0,30€
1601 13

brzdové kvapaliny 0,30€
1601 14

nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpecné látky 0,30€
1601 21

nebezpecné dielce iné jako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 0,30€
1601 13 a 1601 14 160209

transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB 2,26€
160213

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpecné casti 0,20€
160213

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpecné casti - žiarivky 0,23 €Iks
160215

nebezpecné casti odstránené z vyradených zariadení 0,30€
160303

anorganické odpady obsahujúce nebezpecné látky - známe
chemikálie

3,19€
160303

anorganické odpady obsahujúce nebezpecné látky - jedy
a neidentifikované chemikálie

6,51 €
160305

organické odpady obsahujúce nebezpecné látky - známe
chemikálie

3,19€
160305

organické odpady obsahujúce nebezpecné látky - jedy
a neidentifikované chemikálie

6,51 €
160506

laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpecných látok
alebo obsahujúce nebezpecné látky vrátane zmesílaboratórnych chemikálií - známe chemikálie

3,19€
160506

laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpecných látok
alebo obsahujúce nebezpecné látky vrátane zmesílaboratórnych chemikálií - jedy a neidentifikované chemikálie

6,51 €
160507

vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpec-
ných látok alebo obsahujúce nebezpecné látky-známe chemikálie

3,19€
160507

vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpec-
ných látok alebo obsahujúce NL - jedy a neidentifikované chemikálie

6,51 €
160508

vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpecných
látok alebo obsahujúce NL - známe chemikálie

3,19€
160508

vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpecných
látok alebo obsahujúce NL - jedy a neidentifikované chemikálie

6,51 €
160601

olovené batérie O,07€
160602

niklovo-kadmiové batérie 0,30€
160606

oddelene zhromaždovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov 0,30€
160708

odpady obsahujúce olej 0,30€
160709

odpady obsahujúce iné nebezpecné látky podlaanalýzy
160802

použité katalyzátory obsahujúce nebezpecné prechodné kovy 0,30€
alebo nebezpecné zlúceniny prechodných kovov 1610 01

vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpecné látky O,30€
161003

vodné koncentráty obsahujúce nebezpecné látky O,30€
16 11 01

výmurovkya žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalur- 0,30€
gických procesov obsahujúce nebezpecné látky 1611 03

iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických 0,30€
procesov obsahujúce nebezpecné látky 161105

výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických 0,30€
procesov obsahujúce nebezpecné látky 161106

výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických O,30€
procesov iné ako uvedené v 16 11 05 170106

zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladaciek, dlaž- 0,30€
díc a keramiky obsahujúce nebezpecné látky 170204

sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpecné látky alebo 0,30€
kontaminované nebezpecnými látkami 170301

bitúmenové zmesi obsahujúce uhol'ný decht 0,30€
170403

olovo O,07€



2/F cena€/kg
170409

kovový odpad kontaminovaný nebezpecnými látkami dohodou
170410

káble obsahujúce olej, uhol'ný decht a iné nebezpecné látky 0,30€
170503

zemina a kamenivo obsahujúce nebezpecné látky dohodou
170505

výkopová zemina obsahujúca nebezpecné látky dohodou
170507

štrk zo železnicného zvršku obsahujúci nebezpecné látky dohodou
170601

izolacné materiály obsahujúce azbest dohodou
170801

stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebez- dohodou

pecnými látkami 170901
odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortut dohodou

170903
iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov dohodou

1801 02
casti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv

okrem 18 01 03
1,20€

1801 03
odpady, ktorých zber a zneškodnovanie podliehajú osobitným

požiadavkám z hl'adiska prevencie nákazy

1,20€
180106

chemikálie pozostávajúce z nebezpecných látok alebo
obsahujúce nebezpecné látky - známe chemikálie

3,19€
1801 06

chemikálie pozostávajúce z nebezpecných látok alebo
obsahujúce nebezpecné látky - jedy a neidentifikované chemikálie

6,51 €
1801 08

cytotoxické a cytostatické liecivá 3,19€
1801 10

amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti 0,50€
180202

odpady, ktorých zber a zneškodnovanie podliehajú osobitným 1,53€
požiadavkám z hl'adiska prevencie nákazy 180205

chemikálie pozostávajúce z nebezpecných látok alebo
obsahujúce nebezpecné látky - známe chemikálie

3,19€
180205

chemikálie pozostávajúce z nebezpecných látok alebo
obsahujúce NL - jedy a neidentifikované chemikálie

6,51 €
1901 07

tuhý odpad z cistenia plynov 0,30€
1901 10

použité aktívne uhlie z cistenia dymových plynov 0,30€
19 01 11

popol a škvára obsahujúca nebezpecné látky 0,30€
1901 13

popolcek obsahujúci nebezpecné látky 0,30€
1901 15

kotolný prach obsahujúci nebezpecné látky 0,30€
190205

kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebez- 0,30€
pecné látky 190207

ropné látky a koncentráty zo separácie !separacných procesov! 0,30€
190208

kvapalné horl'avé odpady obsahujúce nebezpecné látky 0,30€
190211

iné odpady obsahujúce nebezpecné látky 1,53€
190304

ciastocne stabilizované odpady oznacované ako nebezpecné 0,30€
190306

solidifikované odpady oznacované ako nebezpecné 0,30€
190809

zmesi tukov a olejov z odlucovacov oleja z vody obsahujúce 0,30€
jedlé oleje a tuky 190810

zmesi tukov a olejov z odlucovacov oleja z vody iné ako 0,30€
uvedené v 19 08 09 190811

kaly obsahujúce nebezpecné látky z biologickej úpravy 0,30€
priemyselných odpadových vôd 190813

kaly obsahujúce nebezpecné látky z inej úpravy priemyselných 0,30€
odpadových vôd 1911 02

kyslé dechty 1,53€
1911 03

vodné kvapalné odpady 0,30€
1911 04

odpady z cistenia paliva zásadami 0,30€
19 1301

tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpecné látky dohodou
191303

kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpecné látky dohodou
191305

kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpecné látky dohodou
191307

vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie pod- dohodou

zemnej vody obsahujúce nebezpecné látky 2001 13
rozpúštadlá 0,30€

2001 14
kyseliny 0,40 €



2/8 cena €Ikg
2001 15

zásady 0,40€
2001 17

fotochemické látky O,30€
2001 19

pesticídy - známe chemikálie 3,19€
2001 19

pesticídy - jedy a neidentifikované chemikálie 6,51 €
200121

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortut 0,23€1ks
200126

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 * O,30€
200127

farby, tlaciarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce 0,30€

nebezpecné látky 200129
detergenty obsahujúce nebezpecné látky 0,40 €

200133
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo O,O7€

160603 160214
Vyradené zariadenia iné jako uvedené v 16 O 209 až 16 02 13 O,20€

pozn.

*odpadové oleje s obsahom vody O,30€
*odpadové oleje s obsahom cpavku

1,53€

platba odberatela

kat. císlo
názov odpadu podl'a katalógu odpadov odpadu

cena €Ikg130205
odpadové minerálne oleje: od 1 I do 1000 IO,O33€

od 1001 I do 3000 I
0,033€**

od 3001 I do 10000 I
O,O70€,*

pozn.**:

doprava zdarma
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2.1. Odberatel odpadu na základe písomnej al. telefonickej požiadavky pôvodcu odpadu zabezpecí odber.
2.2. Uvedený odpad bude na mieste uskladnenia! u pôvodcu! odberatelom v prípade potreby predupravený a
následne odvezený do úpravárenského zariadenia, resp. zneškodnovacieho zariadenia.
2.3. Pôvodca odpadu sa zaväzuje odovzdat odpad na zneškodnenie vyprodukovaný vo vlastnom zariadení /
prevádzke / bez akýchkolvek vedlajších prímesí. Jednotlivé druhy odpadov musia byt skladované samostatne,
nesmie dôjst k ich zmiešaniu.
2.4. Pôvodca odpadu predloží odberatelovi odpadu protokol z analytickej kontroly odpadov.
2.5. Firma Fecupral si vyhradzuje právo odpad nezobrat.
2.6. Doba platnosti zmluvy: zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú.

m. CENA ZA ZNEŠKODNENIE ODPADU:

3.1. Cena za zneškodnenie odpadu je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle vyhlášky C. 18/1996 Zz. Cenaje
stanovená v bode II. tejto zmluvy za memújednotku zneškodnovaného odpadu.
3.2. cena za dopravu: AVIA, PEUGEOT BOXER, Ford Tranzit, Renault Master: 0,50 €/km

LIAZ, TATRA, Renault MidIum, Renault Premium: 1,36 €/km
nákladka- výkladka 15 min: 2,82 €/15 min.

3.3. Spôsob platby za zneškodnenie odpadu:
3.4. Po odbere odpadu bude vystavená pôvodcovi faktúra za skutocne odobrané množstvo odpadu. Podkladom pre
fakturáciu bude protokol o odbere odpadu potvrdený obomi zmluvnými stranami alebo potvrdenie o odbere odpadu.
K cene úctujeme DPH v zmysle platných predpisov.
Splatnost faktúry je 14 dní.
3.5. Ak nesplní objednávatel platbu za prácu v termíne uvedenom na faktúre, zhotovitel si vyhradzuje právo
požadovat od objednávatela úroky z omeškania vo výške 0,05% z nesplnenej
platby za každý den omeškania.

IV. PODKLADY PRE SPOLUPOSOBENIE POVODCU A ODBERATELA:

4.1. Za úcelom riadnej spolupráce sa zmluvné strany zaväzujú vzájomnou súcinnostou.
4.2. Odber a následné zneškodnenie odpadov podla cl.II. tejto zmluvy zabezpecuje odberatel podla týchto
podkladov:
- súhlas pôvodcu na nakladanie s nebezpecným odpadom od príslušného úradu životného prostredia,
-koncesná listina odberatela na podnikanie v oblasti nakladania s odpadom.

V. ZVLÁŠTNE DOiJEJJ)NANIA:

5.1. Pôvodca sa zaväzuje v prípade potreby na vlastné náklady zabezpecit technické podmienky k odberu a
predúprave odpadu u pôvodcu:
- prívod elektrickej energie,
-zabezpecenie prístupu ku skladovanému odpadu,
- vhodné obaly na skladovanie odpadov v zmysle platnej legislatívy.

Velkost jednej dávky odpadu nesmie prekrocit rozmer 650 mm x 330 mm x 300 mm

VI. ZÁV AZKY ZMLUVNÝCH STRÁN:

6.1. Odberatel sa zaväzuje:
6.1.1. Zabezpecit odber, prepravu a nezávadne zneškodnenie odpadov ekologicky priaznivým spôsobom a v súlade s
platnými zákonmi a normami v odpadovom hospodárstve v dohodnutom termíne podla podmienok cl. III. bodu
6.1.2. Po odbere odpadu vystavit pôvodcovi protokol o odbere odpadu resp. potvrdenie množstva odobraného
odpadu, ktorý obsahuje druh a množstvo odpadu.
6.1.3. Pri odbere odpadu zaradeného v kategórii N podla katalógu odpadov vystavit pôvodcovi sprievodný list
nebezpecného odpadu podla vyhlášky MŽP C. 283/2001 Z.z.
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6.2.pôvodca sa zaväzuje:
6.2.1. Písomne resp. telefonicky oznámit druh a množstvo odpadu podla cl. 2.I.tejto zmluvy, ktoré požaduje odobrat
na zneškodnenie.

6.2.2. Odovzdat odpad na zneškodnenie minimálne Ix rocne.
6.2.3. Odpad skladovat na mieste umožnujúcom prístup motorovému vozidlu a manipuláciu pn nakladaní
s odpadom/pri precerpávaní oleja umožnit prístup ku zdroju elektríckej energie/
6.204. Odpad kat. C. 16 OI 07 skladovat v kontajneroch s roštom na dne resp. v ocelových sudoch.
6.2.5. Odpad kat. C. 15 02 02 skladovat v ígelitových vreciach, ktoré budú uložené v kontajneroch, resp. v sudoch.
6.2.6. Odpad kat. C. 1606 Ol skladovat na EUR paletách maximálne v dvoch vrstvách, zvíazaný ocelovým drôtom
alebo viazacím pásom. Nalievacie otvory akumulátorov musia byt utesnené.
6.2.7. Odpad kat. císlo 18 Ol 02 a 18 Ol 03 sa pôvodca zaväzuje dodávat vnepremokavých a neprederavených
obaloch, pricom maximálny rozmer jednej dávky odpadu nesmie prekrocit 650 x 330 x 300 mm a maxímálna
prípustná hmotnost jedného obalu s obsahom je 10 kg. Toto obmedzenie vyplýva z technologických možností
spalovacíeho zariadenia.
6.2.8. Umožnit odberateloví alebo ním poverenej organízácii vstup do areálu prevádzky a technicky nerušený
odber.

6.2.9. Pri odbere odpadu zaradeného v kategóríí N podla katalógu vystavit spríevodný list NO v zmysle Vyhlášky
MŽP C. 283/200 I Z.z.

6.2.10. Pôvodca zabezpecí bezpecnú nakládku odpadu na vlastné náklady vo vlastnom areáli.

VII. OSTATNÉ DOJEDNANIA:

7.1. Ostatné dojednania nepostíhnuté touto zmluvou sa ríadia podla Obchodného zákonníka ajeho dodatkov.
7.2. Pôvodca a odberatel sa zaväzujú, že obchodné a technícké ínformácie, ktoré ím bolí zverené zmluvným
partnerom nesprístupnía tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tíeto informácie nepoužijú na iné úcely
ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. V prípade porušenia tohto bodu si odberatel vyhradzuje právo uplatnit
vzniknutú škodu voci pôvodcovi.
7.3. Zmluva nadobúda platnost a úcinnost dnom podpisu obomi zmluvnými stranamí.
7.4. Táto zmluva stráca platnost v nasledovných prípadoch:
704.1. Ak pôvodca odpadu neodovzdal odpad na zneškodnenie minímálne jedenkrát rocne.
704.2. Dohodou so vzájomným súhlasom oboch zmluvných strán
Ukoncenie zmluvy sú obidve strany povinné oznámit druhej strane minimálne mesiac pred dnom, kedy má byt
zmluva ukoncená.

704.3. Ukoncením cínností odberatela z rozhodnutia správnych orgánov.
Zmluvaje vyhotovená v dvoch výtlackoch. Výtlacok c.1 pre pôvodcu a výtlacok c.2 pre odberatela.
Na znak súhlasu s podmíenkami zmluvy nasledujú podpisy kompetentných zástupcov oboch zmluvných strán.
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