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Marius Pedersen E=

Príloha č. 1 k zmluve č. 11011226 o zbere, vţŕvoze a zneškodnení odpadu
obec Horná Seč

Článok l.
Cenové podmienky

L. 1. Ceny za zneškod nen ĺe/zhod notenie od padov

Tabul'ka č. ].
Katalóg. Č.

odpadu
Názov odpadu Kat.

odp.
MJ Cena

€/MJ
Kód nakladania/ Poznámka

20 01 0s obaly obsa huj úce zvyšky
nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými Iátkami
vrátane prázdnych tlakových nádob

N t 83,64
D1, KBÚ

20 01 10 Satstvo o t 41_,O2 D1

200rLr Textílie o t 4L,O2 D1

20 01 13 Rozpúšťad lá N kg
V, cena bude stanovená dodatočne

na základe charakteru odpadu

200774 Kyseliny N kg
V, cena bude stanovená dodatočne

na základe charakteru odpadu

20 01 15 Zásady N kg
V, cena bude stanovená dodatočne

na základe charakteru odpadu

200L17 Fotochemické látky N kg
V, cena bude stanovená dodatočne

na zák|ade charakteru odpadu

20 0r. 19 Pesticídy N kg

V, tekuté, cena bude stanovená
dodatočne na základe charakteru

od pad u

20 01 19 Pesticídy N t 83,64 D]., KBÚ, tuhé
200IŻ1, Žiarivky a iný odpad obsahujúce ortuť N t 20,00

200123
Vyradené zariadenia obsa hujÚce
ch lórfluórova né uhl'ovod íky
(ch lad n ičky)

N t 20,00

200r26 oleje a tuky iné ako uvedené v 200125 N t 75,Ż8

2001,27
Fa rby, tlačiarenské farby, lepidlá
a živice obsahujúce NL

N t 83,64 D1,KBÚ, tuhé

2001,27
Fa rby, tlačiarenské fa rby, lepid lá

a živice obsahuiúce NL
N t 459,00 V, KBÚ, tekuté

2001,28
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá
a živice ĺné ako uvedené v 20012]

o t 4L,02 D]", tuhé

200L28 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá
a živice iné ako uvedené v 20oI27

o t M0,00 V, tekuté

Żo0I29 Detergenty obsa hujúce nebezpečné
Iátky

N t 83,64 D].,KBÚ, tUhé

20 01 30 Detergenty iné ako uvedené v 2oo1'29 o t 4L,0Ż Dj-, tuhé
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20 01 33

Batérie a akumulátory uvedené
v 160601,160602 alebo 160603
a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie

N t 20,00

20 01 35

Vyradené elektrické a elektronické
zariadenĺa iné ako uvedené v 20 01- 2t
a 20 0L 23 obsahujúce nebezpečné
časti

N t 20,00

20 0r. 36
Vyradené elektrické a elektronické
zariadenia iné ako uvedené v 20 0I2I
a200123a200135

o t 20,00

Ż00t37 Drevo obsahujúce nebezpečné látkv N t 83,64 D1, KBÚ
200141 odpady z vymetania komínov o t 4t,02 D1
200201, Biologicko rozloŽitel'ný od pad o t 66,63
200202 Zemina a kamenivo o t 30,60 D1
200203 lné biologické nerozložitel'né odpadv o t 4I,02 DL

20 03 01 Zmesoui komunálny odpad o ks 1,38
DL, vývoz 1ks L].0l,].20l, alebo

240l nádoby, cena je vrátane
dopravV

20 03 01 Zmesoý komunálny odpad o ks 5,57
DL, vývoz ].ks ].100l nádoby, cena

je vrátane dopravy
20 03 02 odpad z trhovísk o t 4L,02 D1
20 03 03 odpady z čistenia ulíc o t 4L,02 D1
20 03 07 objemný odpad o t 30,60 D1
20 03 08 Drobný stavebný odpad o t 30,60 D1_

Uvedené ceny sú bez zákonného poplatku
Zákonný poplatok za uloženie odpadov sa bude účtovať v zmysle zákona č., 3Żg/2OI8 Z'z. o poplatkoch za
uloženie odpadov aozmene adoplnení zákona ć,.587l2oo4 Z.z. oEnvĺronmentálnom fonde aozmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpĺsov a nariadenia vlády SR č. 33o/2o18 Z.z., ktorým sa
ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloŽenie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdel'ovaním príjmov
z poplatkov za uloŽenie odpadov. V prípade medziročnej zmeny výšky poplatkov podl'a platnej právnej úpravy,
alebo v prípade úpravy legĺslatívy a tým aj zmene výšky týchto poplatkov, bude jednotková cena fakturovaná
objednávatelbviautomaticky upravená (zvýšená alebo znížená)prevádzkovatel'om skládky podl'a platnejprávnej
úpravy.

1.2. Ceny za dopravné sluŽby a prenájom kontajnerov

Tabul'ka č' 2

V1fuoz kontajnerov ramenor,ným na kladačom cena v EUR

t L km jazdy RN r,57
2 L práca ramena 5,87
3 Nájom kontajnera 5,7 m3 za ]. deň (7t-nosnosť) Ż,t9
4. Nájom kontajnera 5,7 m3 za ]. mesiac (7t-nosnosť) 25,09

Vlývoz kontaj nerov há korným na kla da čom cena v EUR

t 1 km jazdy HKN r,76
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7, 1 km jazdy HKN -súprava 2,31

3. 1 práca háku 5,17

4. Nájom kontajnera 20, 30 m3 za j. deň (10,5 t - nosnosť) 6,38

5. Nájom kontajnera 20,30 m3 za ]. mesiac

(10,5 t _ nosnosť)

97,24

V'ývoz cisternou cena v EUR

1. L km jazdy 12m3 L,93

2 Manipulácia za každých načatých 30min. 8,68

Vtivoz dodávkou, valnÍkom a kuka vozidlom cena v EUR

1,. 1km jazdy dodávkou 1,15

2. 1 km jazdy valníkom 2,31

3. ].5 min. manipulácia dodávkou, valníkom 5,87

4. L km jazdy kuka vozidlom 6,27

Stojné vozidiel cena v EUR

1, Stojné za ].5 mĺn. zapríčinené objednávatel'om 5,33

Doprava bude účtovaná podl'a skutočne najazdených km

1.2.1. objednávatel' je povinný sa starať o to, aby na nádobách odovzdaných do uŽívania nevznikla škoda a
je povinný pri ukončeníuŽívania Vrátiť Zhotovitelbvi nádoby v nepoškodenom a prevádzkyschopnom stave s

opotrebením, vzniknutým bežným použitím, pokial'sa zmluvné strany nedohodnú inak.

r.z'z škody na nádobách, spôsobené objednávatelbm, opraví tento na vlastné náklady, prípadne nechá
opraviť Zhotovitel'a za úplatu. V prípade neopravitel'nej škody spôsobenej objednávatel'om je tento povinný
Zhotovitel'ovi uhradiť peňažne vzniknutú škodu, a to vo výške zodpovedajúcej plnej trhovej hodnoty nádoby'

1.2.3. Nádoby smie objednávatel'používať výhradne na zhromaŽd'ovanie odpadov na základe zmluvných
vzťahov. objednávatel'nesmie prenechať nádoby k užívaniu ĺnej osobe bez písomného súhlasu Zhotovitel'a.

1'.2.4. Dopravu nádob k objednávatelbvi a späť ku Zhotovitelbvi (pri ukončení alebo prerušení užívania) hradí
objednávatel'(pokial'sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak).

]..3' Ku všetkým cenám uvedeným v tejto prÍlohe bude pripočÍtaná platná DPH.

článok ll.

ostatné ustanovenia

2.].. ostatné podmienky poskytovania dohodnutej služby sú stanovené Zmluvou.

2.2. 
^k 

nie je stanovené inak, aktuálne platná príloha nahrádza v plnom rozsahu prílohu časovo predchádzajúcu
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2.3. Táto príloha nadobÚda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť vdeň
nasledujúci po dni zverejnenia tohto dodatku v zmysle 5 47 a ods. ]- zákona č'.40/1964 Zb. občĺansky zákonník
v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávatel'a, nie však skôr ako o1'.O3.2021'.

Za Zhotovitel'a:
V Mochovciach,

1 2 -nl- 2021

' 
â'S'

Za objednáva
V Hornej

*

o

c
*

. E31
lÖ DPH:
- 11-

lng. Ol šujan, pred
lng. Jur Jakeš, člen pre

I

Edita Moravská
starostka obce

t^tJ
*r

.t
nstva
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zÁruoľĺÝ popls oDPADU
V zmysle zákona ě,.79l20'l5 Z.z' v platnom znenÍ, predpismi vydanými na

postupy pre prijÍmanie odpadu na skládky
jeho základe a Rozhodnutia Rady EÚ z 1 9. decembra 2oo2' ktorým sa stanovujú kritériá a
odpadu podl'a článku 16 a prÍlohy ll k smernici 1999/31/Es

údaJe V prÍpade na druhej stranealebo mieste
ČÍslo zmluvy / katalógové čÍslo

odpadu:1
Meno zodpovedného

pracovnÍka podlä zmluvy:2

ldentifikácia držltel'a (pôvodcu) odpadu3

meno alebo meno a priezvisko:

lČo:

ldentifikácia pôvodcu odpadua

obchodné meno alebo meno a priezvisko:

Adresa:

ItO:

Názov a adresa kde od

radenie podl'a lášky ě.365/20í5od

Názov druhu odpadu7

ové ěÍslo odpadu8

odpad zaradený podl'a vyhláŠky č. 365/2015 Z.z' ako odpad ostatný o
odpadue

odpad zaradený podl'a vyhlášky č. 365/20'ĺ5 Z.z. aho odpad nebezpečný N

í0

ton

zhodných vlastnostÍ:1í

xza

a

ton

do zariadenia za roţ:12

ton

u

ÚpI ná špecifikácia odpadu pôVodcom alebo drŽitel'om od du
komu odpad z demolácii stavieb výkopová zemina
iné:

lnformácie o procese vzniku odpadu1a

lnformácie o surovinách vstupujúcich
do procesu vzniku odpaduls

Konzlstencla: sypká kusovitá nehomogénna iná
Zápach: žiadny chemický štiplaVý tny:

Farba: nesúrodá iná:Fyzikálne vlastnosti odpadu16

Dalšle vlastnoetl:

Sú stanovené a pravidelne overované krát za rok tieto:ĺ9Kritické ukazovatele
(kl'účové pre moŽnosť prţatia odpadu
do zariadenia)17

Nie sú
stanovené

Nebozpečné vlaslnosli odpadov podta
Nańadonla komlsi6 (EÜ) ë' 1357t2o14 z 18.

d8c€mbÍa 2014, ktorým sa nahÍádza pílloha lll
k smemicl EP E Rady 2008/98/ES o odpado a

o zruśenĺ určilých sm€rnĺc

Nie sú HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 HP6 HP7 HP8 HP9 HP 10 HP 11 HP 12 HP 13 HP 14 HP 15

HP1_Výbušný,HP2_oxidujúci,HP3-Horlavý,HPa-DráŽdivý,HP5-Toxickýprešpecifickýciel'ov,/orgán(SToT)/aspiračnetoxický,HP6-Akútnatoxicita'HP7_
Karcinogénny, HP 8 - Leptavý, HP 9 - lnfekčný, HP'ĺo -Toxický pre reprodukciu, HP 11 - Mutagénny,ne n--Uvoľňujúâi akútne toxické plyny, HP 13 _ Senzibilizujúci, HP

14 - Ekotoxický, HP 1 5 - odpad. ktoý mÔže vykazovat' nebezpeěnú vlasnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvooňý oăpad nevykazoval

lnformácie skládkovanie u
Úda;e o I'nosti odpadu:22

Výsledl(y testovania o_dpadu neprekračujÚ v ži8dnom ukazovâtell ns'iwššis prĺpusĺné hodnoý uvedené v prĺloho ě. 2 k rozhodnutlu Rady
EU z 19. decembra 2002, ktoým sa stanovulú krltérlá a PostuPy pro prłĺmanlo odpaou na slĺiádlĺy odpadu podta článku 1o a pÍĺlohy ll i
smefnici 1999/31/EspÍeskládkuodpadovavzhtadomk svojlmVlastnostlammôŽebyťodpaduložgnýna:
V pÍĺpade, žs odpad nebol z nlŽšlg uvedených dôVodov testovaný pÍedpoklâdá drŽilet(povodca) Prl tomto odpade spInonle
ýylúhovatehosti pre nasledovnú trledu skládky odpadov:23

SNNO sNo sto



,Popis odborného úsudku' ktoným bola vyhodnotená prijatel'nost'odpadu na danú skládku v prípade nevypracovania
základe ýsledkov testovania:2a

základného popisu na

odpad nevyžaduje testovanie. Na základe informácii o odpade, ktoÍé sú uvedené V tomto základnom popise odpadu je moŽné umiestniť odpad
na:ă SNNO sNo sro

odpad nebol testovaný' nakolko Vzhladom na povahu odpadoV nebolo možné odobrať reprezentatíVne vzorky odpadu. Na základe informáciĺ o
odpade, ktoré sú uvedené v tomto základnom popise odpadu ie moŽné umiesIniť odpad na:6 SNNO sNo sto

lné:27 SNNO sNo sto

Sú stanovené nasledovné: (napr. zâkaz
prekrytia odpadu z dÔVodu obsahu azbestu atď'; prÍpadné pokračovanie v poznámke)29

odpadov, nutnosťobmedzenia a nevyhnutné opatrenia pre prţatie
odpadu na skládku a prípadné obmedzenie

zmiešania odpadu s inými druhmi odpadu:28

Nie sú
stanoVené

lnformácie o
Uprava odpadu v zmysle Ş 6 ods' 8 vyhlášky 3E2/20í 8 Z'z' v Platnom znenÍ nig je technicky možná, alebo joho úPrava nezabgzpečĺ znÍženie množstva odpadu ani
nezamedzĺ ohrozgniu zdravia l'udÍ algbo Životného prostredia

Úprava odpadu bola zabezpečená stláčanÍm a druenÍm v automobltovej nadstavbe vozidla na zvoz komunálneho odpadu za úěelom zmenšenia Jeho objemu

Úprava odpadu bude zabezpečená kompaktorom po vyložení odpadu na skládke, pričom kompaktor dovezený odpad pred je jeho deÍinitívnym uloženÍm rozhrnie,
presunie a zhutnĺ za úěelom zmenšenia jeho objemu na minImálnu mieru

odpad bol v zmysle s 6 ods. 'l2 VyhláŠky ě' 382 12018z.z.- v plalnom znenÍ stabilizovaný

odpad bol upravený iným spôsobom nasledoVne:

Poznámky, d'alšie informácie o odpade, prílohy atd''3í
Tu uveďte ďalšie informácie k popisovanému odpadu' napríklad informácie o prílohách (číslo protokolu o odbere vzorky' čÍslo protokolu o Výsledkoch skúšok a pod.),

prehlásenie pôvodcu odpadu alebo drżitel'a odpadu alebo kompostárne o nevhodnosti odpadu na kompostovanie atd'.

Údaje o osobe zodpovednej za úplnosť, správnosť a pravdivosť informácii uvedených v základnom popise odpadu:32

Meno a priezvisko: Funkcia:

Telefón, fax, e-mail: Podpis:

Gestné prehlásenie pôvodcu odpadu alebo držitel'a odpadu33

7912015 Z.z.
Všetky informácie uvedené v tomto základnom popise odpadu sú úplné a pravdivé. V prípade, že dôjde k zmene surovín a technológie procesu v ktorom odpad

vzniká alebo d'alším zmenám, ktoré ovplyvnia kvalitatívne ukazovatele odpadu kl'účové pre jeho prţatie do zariadenia prevádzkovatet'a, bude základný popis
odpadu pri každej takejto zmene zo strany pôvodcu alebo dodávatel'a odpadu bezodkladne aktualizovaný a táto zmena bude písomnou cestou bezodkladne

oznámená prevádzkovatel'ovi zariadenia.
VŠetky informácie uvedené V tomto základnom popise boli získané V zmysle zákona ć' 79t2o15 z'z. V platnom znení, predpismi Vydanými na jeho základe a V zmysle
Rozhodnutia Rady EÚ z 19. decembra 2oo2,ktoÚm sa stanovujú kritériá a postupy pre prijĺmanie odpadu nâ skládky odpadu podl'a článku 16 a prÍlohy ll k smernici

1 999/31/ES

PôVodca odpadu zodpovedá za úplnost' a pravdivosť údajov o odpade uvedených V základnom popiSe odpadu a je zodpovedný za Všetky škody (Vrátane finančných)
vzniknuté prevádzkovatel'ovi zariadenla v prípade uvedenia neúplných alebo nesprávnych informácii o Vlastnostiach' zložení a deklarácii odpadu V základnom popise

odpadu. V prípade absencie potvrdenia základného popisu odpadu zo Strany pÔVodcu prechádza táto zodpovednoSť na držitel'a odpadu.

Pôvodca odpadu DrŽitel'odpadu Prevádzkovatel'zariadenia

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis

Nie je možné resp. účelné spracovanie odpadu v zmysle hierarchie podl'a s 14 ods. 1 písm. d) bod í .' 2., 3.

Prevzal dňa

Poznám ky prevádzkovatel'a zariaden ia3a

Pečiatka a podpis



Vzmysle zákona č.7912015z'z' V platnom znení, predpismi vydanými najeho základe a V zmysle rozhodnutia Rady EÚ z 19. decembra 2oo2, ktonim sa stanovujú kritériá a postupy
článku 1 6 a ll k smernici 1999/31/ESna

ESTN PREH IE

Spôsob Vyplňovania: zodpovedajúce údaje napíšte alebo označte X

čĺslo zmluvy / katalógov6 ěĺslo odpadul

ldentifikačné ú držitel'a od ldentifikačné pôvodcu
3bchodné meno alebo meno a priezvisko:

Ądresa:

Čo

obchodné meno alebo meno a priezvisko

Adresa:

odpad (zaradenie podl'a vyhlášky ć.365120'15 z'
(atalógové číslo odpadu5

oodpad zaradený podl'a vyhlášky č' 365/201 5 Z'z' ako odpad, ktoý nie je nebezpečný (ostatný)
Kategória odpadu6

odpad zaradený pod|'a vyhlášky č' 365/201 5 Z.z' ako odpad nebezpečný N

Zariadenie alebo zneškodniť:u

SNNO sto sNo Kompostáreň Zariadenie na
biodeqradáciu

Zariadenie na
zber odpadov

lné:

cestné prehlásenie pôvodcu alebo drŽitel'a odpadu8
V prípade' Že dovezený odpad bude umiestnený do zańadenia mimo telesa skládlry (kompostáreň. zariadenie na zber odpadov atď'), nevyŽaduje sa pre tento odpad základný popis

odpadU a toto čestné prehlásenia sa považuje za sprievodku odpadu slúŽiacu na identifikáciu odpadu.

odpad zodpovedá svojím pôvodom a vlastnostami informáciám obsiahnutrým v základnom popise odpadu,
ktoný bol do zariadenia doručený spolu s prvou dodávkou odpadu.

Dodávaný

rozhodujúce pre moŽnosť pńjatia odpadu do zariadenia a všetky údaje V tomlo čestnom pĺehlásenĺ sú úplné a pravdiVé'
ukazovatele odpaduKu dodania tohto odpadu nedošlo k zmene procesu pri ktorom odpad vzniká, alebo kU ovplWnili

pravidelného oveÍovania kritických do zariadenia len V prípade' Že kritické ukazovatele

Poznámkyí0

Pôvodca alebo držitel'
Pečiatka a podpis

Dátum

Vzmysle zákona ě.7gl2o15z.z'v platnom znení, predpismi Vydanými najeho základe a V zmysle rozhodnutia Raoy eÚ z í9. decembra 2oo2, ktorým sa stanovujú kritériá a
na sklád článku 1 6 a ll k smernici 1999/31/ES

ESTN PREH
postupy

ENIE

údaje napište alebo označte X

čĺslo zmluVy / katalógové číslo odpadu:l

ldentifikačné ú držitela od ldentifikačné údaje pôvodcu odpadu3
obchodné meno aIebo meno a priezvisko:

Ądresa:

lČo:

obchodné meno alebo meno a priezvisko:

Adresa:

lČo

odpad (zaradenie podl'a vyhlášky ć,' 365t2O15 Z. z.)a

číslo odpadu5

odpad zaradený podl'a Vyhlášky č,. 36512015 z'z. ako odpad, ktoný nié jé nebezpečný (ostâtný) oKategória odpadu0
odpad zaradený podl'a vyhláŠky č. 365/2015 z'z. ako odpad nebezpeěný N

Za kde moŽné niť:

SNNO sto sNo Kompostáreň Zariadenie na
biodeqradáciu

Zariadenie na
zber odpadov

lné:

Čestné prehlásenie pôvodcu alebo držitel'a odpadu8
V prĺpade' Že dovezený odpad bude Umiestnený do zariadenia mimo teIesa skládky (kompostáreň' zariadenie na zber odpadov atď')' nevyŽadUje sa pre tento odpad základný popis

odpadu a toto ěestné prehlásenia sa považuje za sprievodku odpadu slúŽiacu na identifikáciu odpadu.

ktoý bol do zariadenia doručený spolu s prvou dodávkou odpadu'
procesu pri ktorom odpad vzniká, aIebo ku d'alším zmenám ktoré by oVPlyvnili kvalitatiVne ukazovatele odpadu
do zariadenia a Všetky údaje V tomto čestnom prehlásenĺ sÚ úplné a pravdivé'

V prĺpade pravidelného overovania kritických ukazovateľoV je odpad dodávaný do zaÍiadenia len V prĺpade' że kritické ukazovatele nie sú prekročené'

Ku dňu dodania tohto odpadu nedošlo k zmene surovĺn a technologického
rozhodujúce pre moŽnosť prijalla odpadu

Dopravca

ECV
Poznámky1o

Pôvodca alebo držitel' odpadu9
Pečiatka a podpis

Dátum


