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CP004/2022/SZ 

 

JEDNORAZOVÝ VÝVOZ ODDELENE ZBIERANÝCH ZLOŽIEK 

KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM 

NEBEZPEČNÝCH LÁTOK  

 

 

OBEC MÝTO POD ĎUMBIEROM 

 

 

 
+ tradícia 

+ spoľahlivosť 

+ profesionalita 

+ komplexnosť 

+ rýchlosť 

 

= spokojný klient 

 

Sme tu pre nás 

       

 

 

 

 

 

Banská Bystrica, 16.06.2022 
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OBJEDNÁVATEĽ     DODÁVATEĽ 

 

Obec Mýto pod Ďumbierom 

Mýto pod Ďumbierom 64 

976 44 Mýto pod Ďumbierom 

IČO: 00 313 637 

 

 

 

 

 

DETOX s. r. o.  

Divízia environmentálnych projektov 

Zvolenská cesta 139 

974 05  Banská Bystrica 

 

 

KONTAKTY: 

 

 

Ing. Roman Švantner  

Starosta obce 

 

Mobil: +421 905 476 918 

E-mail: ou@mytopoddumbierom.sk 

    

 

 

 

Mgr. Jana Miklošová 

Referent DEP 

 

Mobil:  +421 911 447 024 

E-mail : jana.miklosova@detox.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe výzvy zadávateľa si Vám dovoľujeme predložiť cenovú ponuku. 
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ČL. 1. PREDMET CENOVEJ PONUKY 

Predmetom cenovej ponuky je odber, preprava, zneškodnenie/zhodnotenie odpadov v zmysle Zákona NR SR 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a súvisiacich predpisov.  
 

1.1. Zber odpadov z odberného miesta 

Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok pre 

obyvateľov obce zabezpečí dodávateľ vozidlom, ktoré vyzdvihne odpad zo zberného dvora obce Mýto pod 

Ďumbierom na základe objednávky schválenej pracovníkom objednávateľa oprávneným rokovať o realizácii 

odberu odpadov a pracovníkom dodávateľa oprávneným rokovať o realizácii odberu. 

1.2. Spracovanie odpadov 

Dodávateľ zabezpečí spracovanie nebezpečných odpadov zo zložiek komunálneho odpadu odobratých od 

obyvateľov obce. Spracovaním sa rozumie akákoľvek úprava, najmä triedenie a separácia využiteľných zložiek, 
fyzikálno-chemická úprava (eliminácia nebezpečných vlastností), materiálové zhodnotenie využiteľných zložiek, 

mechanická úprava na minimalizáciu objemu (lisovanie, drvenie), ktoré vykonáva alebo zabezpečuje dodávateľ.  

1.3. Environmentálna evidencia 

Dodávateľ je povinný viesť evidenciu o zbere, preprave a spracovaní vyzbieraných odpadov v zmysle zákona 

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich predpisov. 
 

ČL. 2. CENA ZA SLUŽBY 

1. Ceny za spracovanie odpadov sú uvedené v prílohe č. 1 Zoznam odpadov a ceny za poskytované služby sú 

uvedené v prílohe č. 2 Ceny za služby a sú platné do dátumu uvedeného v tejto prílohe. 

2. K cenám uvedeným v tejto cenovej ponuke a jej prílohách sa účtuje daň z pridanej hodnoty v zmysle 

zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá bude pripočítaná a účtovaná v aktuálnej sadzbe 

podľa všeobecne platných právnych predpisov platných v čase dodania služby. 

3. Pri odpadoch, ktorých charakter a zloženie si vyžaduje uloženie na skládku, obsahuje uvedená cena aj 

poplatok za uloženie odpadov podľa zák. č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene 

a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Výška tohto poplatku zodpovedá zákonnej úprave k dátumu podpisu tejto 

cenovej ponuky.  

ČL. 3. PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Faktúra (daňový doklad) - po zrealizovaní predmetu cenovej ponuky je splatnosť faktúry 14 dní od jej 

vystavenia. 

2. Úhrady vykonajú zmluvné strany výhradne bankovým prevodom. 

3. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania fakturovanej sumy na bankový účet dodávateľa 

uvedený priamo na faktúre. 

4. V prípade omeškania objednávateľa s platbou riadnej faktúry má dodávateľ právo účtovať 

objednávateľovi úrok z omeškania podľa §369 ods. 2 Obch. zákonníka v spojení s nariadením vlády 

č. 21/2013 Z.z..  

 

ČL. 4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ akceptuje váhu stanovenú dodávateľom. Odpad bude vážený 

na certifikovanej váhe dodávateľa. Zástupca objednávateľa môže byť prítomný pri vážení na prevádzke 

dodávateľa. Zástupcovia objednávateľa a dodávateľa podpíšu príslušný doklad – preberací protokol 

s označením kategórie ostatný odpad „O“ alebo nebezpečný odpad „N“. 
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5.1. Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ je povinný zaplatiť za poskytnutú službu dohodnutú cenu. 

2. Pred odberom odpadu je objednávateľ povinný: 

2.1. Zabezpečiť vhodné balenie a označenie odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.2. Uložiť odpady vytriedené podľa druhov do vhodných obalov na prepravu (tekuté odpady 

v pevných vodotesných obaloch – sudy, bandasky, uzatvárateľné fľaše; tuhé odpady 

zabezpečené proti vysypaniu pri preprave). 

2.3. Každý obal musí byť označený v zmysle inštrukcií dodávateľa uverejnených na 

http://www.detox.sk/content/objednavky napr. Identifikačným listom nebezpečného odpadu, 

(dodávateľ vie poskytnúť na vyžiadanie od objednávateľa). 

2.4. Zabezpečiť prepravu odpadov v súlade s ADR aj označiť príslušným UN kódom a bezpečnostnou 

značkou. Na základe požiadavky ojbednávateľa môže označenie zabezpečiť dodávateľ. Služba 

bude účtovaná v zmysle Cenníka poplatkov a služieb https://www.detox.sk/obchodné-

podmienky. 

2.5. Pri odbere odpadu – odovzdávanie odpadu spoločnosti DETOX s.r.o. musí zodpovedná osoba 

potvrdiť Sprievodný list nebezpečného odpadu – pečiatka, čas odberu, dátum odberu a podpis.  

2.6. Naložiť len odpad nahlásený v objednávke a potvrdený pracovníkom dodávateľa. 

2.7. Zabezpečiť nakládku, ak v objednávke nie je uvedené inak.  

 

5.2. Práva a povinnosti dodávateľa 

1. Dodávateľ je povinný odobrať odpad v dohodnutom čase a v rozsahu podľa prílohy č. 1 a zabezpečiť 

jeho spracovanie, rovnako spracovanie všetkých ďalších zložiek, ktoré pri nakladaní s ním vzniknú.  

2. Dodávateľ má právo odmietnuť prevzatie odpadu, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1 alebo nie je možné 

určiť jeho druh/charakter (neznámy druh odpadu). 

3. Dodávateľ má právo účtovať dodatočne vzniknuté náklady a všetky preukázateľné náklady, ktoré vzniknú 

pri výkone predmetu tejto cenovej ponuky resp. objednávky. 

4. Dodávateľ nie je oprávnený žiadať odplatu za poskytnutú službu, ktorá je predmetom tejto cenovej 

ponuky, priamo od obyvateľa obce. 

5. Dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi podklady pre vypracovanie Evidenčného listu odpadu 

v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. a Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním 

v zmysle prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. 

 

ČL. 5. INÉ DOJEDNANIA 

Podmienkou pre odber odpadu je minimálna hodnota odberu 200 € bez DPH. Do minimálnej hodnoty 

odberu sa počíta sumárna hodnota odpadu určeného na odber, hodnota obalov a hodnota dopravných 

a manipulačných nákladov. V prípade menšej hodnoty ako 200 € bez DPH bude objednávateľovi 

doúčtovaný rozdiel medzi skutočnou hodnotou odberu a sumou 200 € bez DPH.  

 

ČL. 6. AKCEPTÁCIA CENOVEJ PONUKY 

1. V prípade súhlasu s touto cenovou ponukou Vás žiadame o zaslanie záväznej objednávky s uvedením čísla 

tejto cenovej ponuky. Vystavením objednávky objednávateľ potvrdzuje svoj súhlas so Všeobecnými 

obchodnými podmienkami spoločnosti DETOX s.r.o, ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán 

v prípade, ak nie sú stanovené v tejto cenovej ponuky.   

 

ČL. 7. PLATNOSŤ CENOVEJ PONUKY 

Táto cenová ponuka je platná do 31.07.2022. 
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ČL. 8. PRÍLOHY 

1. Zoznam odpadov 

2. Cena za služby 

 

 
 

 
 

 
 

 

POTVRDENIE CENOVEJ PONUKY – OBJEDNÁVKA POSKYTOVANEJ SLUŽBY 

Doleuvedeným podpisom si objednávame služby uvedené v tejto cenovej ponuke 

č. CP004/2022/SZ. 

 

 

 

 

Dátum....................................          ............................................... 

             Podpis a pečiatka objednávateľa 
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Príloha č. 1. ZOZNAM ODPADOV 

KČP POPIS N/O 
Cena 
€/t 

200105 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob 
N  650 

200113 rozpúšťadlá N 1500 

200114 kyseliny  N  1400 

200115 zásady  N  1400 

200117 fotochemické látky N 650 

200119 pesticídy N  12000 

200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N  0 

200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N  0 

200125 jedlé oleje a tuky O  200 

200126 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N  300 

200127 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky tuhé N  1050 

200127 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky tekuté N  1850 

200128 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 tuhé O  1050 

200128 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 tekuté O 1850 

200129 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N  650 

200130 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O  550 

200131 cytotoxické a cytostatické liečivá N 12000 

200132 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O  12000 

200133 
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a 

netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 
N  0 

200134 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O  0 

200135 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 

20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti 
N  0 

200136 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 

01 23 a 20 01 35 
O  0 

200137 drevo obsahujúce nebezpečné látky N  650 

K cenám sa účtuje DPH podľa platných predpisov. 
** neucelené elektrozariadenia budú prevzaté ako 20 01 39 plasty resp. kovy 20 01 40 cena 660 €/t. 

  

Ceny sú platné do 31.07.2022. 
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Príloha č. 2. CENA ZA SLUŽBY 

Účtovaná položka m.j. Cena € 

Poplatok za organizáciu zberu 1 zberové kolo 210 € 

Spracovanie odpadov t viď. Príloha č. 1 Zoznam odpadov   

Poplatok za manipuláciu s obalmi (manipulácia 

na prevádzke dodávateľa: zlievanie kvapalných odpadov, 

úprava obalov. Poplatok je účtovaný samostatne za každú 

z uvedených pracovných činností. Účtovaná je každá začatá 

hodina). 

hod. 60 € 

Poplatok za vstupnú kontrolu kvapalných 

odpadov (vzorkovanie, analýza, vyhodnotenie vzorky 

každého druhu kvapalného odpadu). 

ks 65 € 

Cena za pracovníka (manipulácia s odpadom 

v zbernom mieste objednávateľa). 

hod. 30 € 

Výjazd chemika (položka sa účtuje len v prípade, že 

je nevyhnutný výjazd chemika – napr. neznámy druh 

odpadu – na základe dohody objednávateľa a dodávateľa). 

hod. 30 € 

Výjazd vozidla  km            valník s plošinou 

kilometrovné 2,9 €  

servisné dodávkové vozidlo 

BOXER 2,50 € 
 
Ceny sú platné do 31.07.2022. 
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