KONZEKo

spo|. s r.o.. Areál I\PZ 510. 053

zlMarkušovce

ZMLWA

o odbere odpadového oleja
uzavretá medzi

Dodávatel'om : Technická obnova a ochran a že|ezníc,a.s.
Sad SI\P 667110 01 001 Zi]urna

(TooŽ)

lČo: +:got tos

IČ DpH: sl<2O225028I2
Bankové spojenie: Čsog Ži|inatt
čísloúětu: 25666271317500
v zastúpení:Ing Stanislav Bořuta

,

predseda predstavensta

-

generálny riaditel'

vo veciach technických: Ing' Ján Koščotecbnicko-prevádzkový manager
Tel.: 041 '1074623, 0903 544 546

obchodný register: okresný súd Žilina oddiel Sa
VloŽka číslo:10617/L
a

odberatel'om: KoNZEK0 spol. s r.o., Areál NPZ 510, 053 2I Markušovce

IČo: 31659172
tČ opH: SK2020505025
Bankové spojenie: ČSoB, a.s. Spišská Nová Ves
čísloúčtu:413635303 17 500
v zastúpení:Rastislav Kráť, konatelJ spoločnosti
Ing. Vladimír Ratvaj, konateť spoloěnosti
vo veciach technických: Peter Toporcer
tel./fax: 053 I 44993 I 5, 4499 1 1 5

obchodný register okresného súdu Košice I., oddiel: Sro'
VloŽka číslo:9531A/

t

Podklady prc uzavř€tie

mlury

Konzeko s.r'o. je špecializovaná ťtma pÓsobiaca v oblasti nakladania s odpadmi s vlastÚm
komplexným technologiclcym zariadením na úpravu nebezpečných odpadov s následnou
recykláciou získarrých materiálov: Pre uvedenú čirrnost, má v súlade so zákonom o odpadoch a
vy'konávacími predpismi platré doklady a roáodnutia orgánov štatrrej správy:

.
.
o
o
o
.
o

Výpis z obchodného regista
Koncesná listina na podnikarrie v oblasti nakladarria s odpadmi
Roztrodnutie na áodnocovanie nebezpečných odpadov a na prepra\u oýpadov v okese
SpišskáNováVes ó, |623l2004i3Pa-SNV, vydarré dňa 15. 6.2004 oU ZP SpišskáNová Ves
Kolaudačnéroňodnutienaprevádzku zanaderua
Roztrodnutie o udelení avtoizÁcie č.2lNO2 - 6.3, r,ydarré dňa 26.6.2oo2vtŽp sn
Rozhodnutie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov a na prepravu odpadov v okrese
Spišská Nová Yg, ě. 2738l2003lPa, vydané dňa 26, 1 1. 2003 a2005l0l054-llDK.r. vydané dňa
25.I0.2005 oU ZP Spišská Nová Ves
Rozhodnutie - súhlas na prepravu nebezpečných odpadov Zo všetkých okresov SR (okrem
okresu SpišskáNováVes) ě. 2OO5|OO73\ vydané dňa 19. 1,2.2OO5l<Ú Žp Košice.

L

Prcdmetznluvy
Predmetom zmlwy je odber nebezpečného odpadu - odpadového oleja za účelomjeho d'alšej
úprar,y v technologickom zaiaďeru firmy KONZEKO) s.r'o'' Markušovce. Pre účelytejto zmluvy je
odpadoý olej charakenzovaný ako zmes olejov v nedefinovanom polnere' ktoré sú podl'a
Vyhlašky Ministerstva Životného prosfuedia SP.č' 28412007 Z.z, ktorou sa ustanowje v prílohe č. l
Katalóg odpadov pod číslom:
0507 99 - odpady inak nešpecifikovarré

I20I07 - mineralne remé oleje neobsahujúce halogény okem emulzií a roztokov
I20l09 - rcz:ré emulzie roztoky neobsahujúce halogény
1201 10 . syntetické rezrré oleje
I20Il9 - biologiclry ťahko rozJožiteťný strojoý olej
I2030I - vodné pracie kvapaliny
120302 - odpady z odmast'ovania parou
130105 - nechlórovarré emulzie
130110 - nechlórovarré minerálne hydraulické oleje
13011l - syntetické hydraulickó oleje
I30II2 - biologiclcy ťďrJ<o rozfúite|,néhydraulické oleje
130113 - iné hydraulické oleje
130205 - nectrlórovarré mineralne motorové, prevodové a mazacie oleje
130206. syntetické motorové, prevodové amazacie oleje
130207 - biologiclcy fahko rozfoilte|,né syntetickó motorové, prevodové a mazacie oleje
130208 . iné motorové, prevodové amazacíe oLeje
130307 - nechlórovarré minerálne izolačnéateplonosné oleje
130308 - syntetické :zolaÓné ateplonosné oleje
130309 - biologicky l'ahko rozfožite|,néuolaóné ateplonosné oleje
130310 - iné izolačnéateplonosné oleje

130401 - odpadové oleje zprevádzkl lodírmútozemskej plavby
130402 - odpadové oleje zprístavnýchkanálov
130403 - odpadové oleje z prevádz$ iných lodí
130502 -kaly z odlučovačovoleja z vody
130503 - kaly z lapačov nečistót
130506 - olej zodlučovačovoleja z vody
130507 - voda obsůujúcaolej z odlučovačov oleja z vody
130508 - znesi odpadov z|apaóov piesku a odluěovačov oieja z vody
1 3070 1 - r,yktrrovací olej a motorová nafta
130702 -benzín
130703 - iné palivá (r'rátane znesí)
130801 - kaly alebo emulzie z odsol'ovacichzanaderu
130802 - iné emulzie
1 30899 - odpady inak nešpecifikovarré
140603 - iné ro4úšt'adlá a zrnesi ro4ušťadiel
160708 - odpady obsahujúce olej
160709 - odpady obsahujúce iné nebezpečné látky
1607 99 - odpady inak nešpecifikovarré
161001 - vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látkry
190810 - zmesi tukov a olejov z odlučovačovoleja zvoďy iné ako uvedené v 190809
190813 - kaly obsahujúce nebe4pečné látk]' znejupraly priemyselných odpadolych vód
200126 _ oleje atuky iné ako uvedené v 200125

3

Kvalitatívne podmienlcy

Nebezpečný odpad

- odpadovy olej podl'a článku 2. nesmie byt'

znečistený látkami

obsahujúcimi ctrlór, predovšetlým typu chlórovarrých rozpúšt'adiel' polyclrlórovarrých biťenylov
(PCB)' polychlórovaných terfenylov a pod..

Pre potreby tejto zmlur,y a s ohťadom na technológiu úpraly nebezpečného odpadu je
odpadoý oIej znadený do kategórie A a B, vymedzenej nasledovnými paramefoami:

Kat€gória

A

hmotrosfuiých
max. 8
(celkoly)
max,0,2
. obsah mechanickych nečistót v %,I.tttt,
max. l
oC
teplota (bod) v4lanutia v o.k. v
min. 80
oÁ

.

obsahvody v

.

obsah chlóru v %hm,

.

B
8-15
max.0,2
max. l

min. 120

4

Záváil<ymhwných strán
odberateť sa zavánlje počas trvania plabrosti zrrlur,y odobrat' od dodávatel'a nebezpečný odpad
v ělánku 2. predmet znluvy a splň{úci kvalitatívne podmienky podl'a članlar 3. v
celom lyprodukovanom mnoŽstve' V prípade, Že odpadoý olej nebude splňat' kvalitatívne
podmienky kategórie A alebo B, budúpodmienky odberu dohodnuté osobihe.
charakterizovarrý

Mn

Presné mnofutvo nebezpečného odpadu bude evidovarré v tlačive Špw01 304 |
SR) Sprievodný list nebezpečných odpadov, ktoré v súlade s platnou legislatívou vystaví dodávatel'
nebe4ečnéhoodpadu pri každom čiastkovom plnení predmetu mrluvy.
Doďívatel'nebezpečného odpadu sazav'ázljeposlgtovat'odberatel'ovi

pri plnení zmluvy

súčirrrrost'.

5.

Cenové a platobné podmienlcy
a) Odber nad 3000litrov na jednom mieste:

l.odberateť utrradí dodávatel'ovi dohodnutu cenu vo ýške 1,50 Sk za|kg odpadového oleja plus
t9 % DPH, ak odpadoý olej splňa kvďitatír,ne paramefoe pre kategóriu A.
2.odberateť uhradí dodávateťovi dohodnutu cenu vo ýške i,00 Sk zalkgodpadového oleja plus
19 % DPH, ak odpadoý olej splňa kva1itatí'',ne parametre pre kategóriu B.
b) Odber 1000

- 3000 litrov

rn jednom mieste

1.odberateť uhradí dodávatel'ovi dohodnutu cenu vo ýške 1,00 Sk za|kgodpadového oleja plus
19 % DPE ak odpadoý olej splňa kvďitatívne parametre pre kategóriu A.

2.odberatef uhradí dodávateťovi dohodnutu cenu vo vyške 0,50 Sk za|kgodpadového oleja plus
19 % DPH, ak odpadoý olej splňa kvalitatívne parametre pre kategóriu B.
c) odber mertej ako

]000lítrov najednommieste

l.odberatel'uhradí dodávatel'ovi dohodnutrr cenu vo vyške 0,50 Sk zalkg odpadového oleja plus
19 % DPH, ak odpadoý olej splňa kvalitatírme parametre pre kategóriu A.
2. odberateť odoberie od dodávatel'a

odpadoý olej bezplatre, ak spíňa kvalitatívne parametre pre

kategóriuB.

6.

I)oprava

l. Doprava nebezpečnéhoodpadu od jednotliých organizaénýchzloŽiek dodávatel'a z celého
tzěmia SR do zariaderufirmy KONZEKO' s.r.o.' Markušovce, za účelomúpravy odpadu
budezabezpečenánanáklady odberateťa Že|eniinýmiresp. automobilovými cistemami
odberateť4 podmienkou bezplatrej dopravy

je

xý

ažerue cistemy.

2.

dodávkl tak, aby nebolo možnémanipulovat's
nákladnom liste.

7.

Záverďné ustanovenia

1.

i

súvisiace s odberom a úpravou nebezpečného odpadu podťa članku 2''
NR SR č.2231200I Z'z, o odpadoch a Vyhlášlcy vŽp sre .283l2O0I Z,z,.

'sle
tory
mi

opatrení vyplnenie
pečnéhoodpadu a
sÍananri a d'alšie

2. Zmluva nadobúda.účirurosťdňom podpisu oboch zmluvných strán a je platrrá na
dobu neurčitu.
Každý rok bude akťualizovaná dodatkom k Zmluve o odbere oopaaoveňo oleja. Podpisom
tejto
zrnluvy končíplatrosť predchádzajúcich zmlúv, ktoré mali platnostina dobu neurčitu.
3. KtorákoÍvek zo zmluvných stran mÓže od plnenia zmluvy odstupiť v prípade že
okolnosti'
ktoré nie je možnév čase uzavretia zmluvy ptedvíd,ať,zneÁožnia. pinenie zmluvných
záv'ázkov,

Zmluvu je moŽné vypoye{ať s dvojmesačnou výpovednou lehotou, pričom táto začnaplynút'
od
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v-ktorom bola výpoved' doručená
druhej št.*..
4. Zm|uvaje vy'hotovená v dvoch rovnopisoch' z
iiin\l[ilA tBliil!i
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DODATOK č.1/2008

k Zn|uve o odbere odpadového oleja
uzavreý medzi

IČo:
tČ opu:

|l(t

ó

/ lýJ-

?az ),t-T 2{/2

Bankové spojenie:
čísloúčfu:

/.')'lz47i,2' , rfr-rz

,.

r't'-ž/

,.ara. p-7;2*n;'

obchodrrý register:

Odberatel'om: KONZEKO rpol

g

r.o.' Areát lltPz 510,053

2l Markušovce

IČo: 3t659772

tČopH: sK202o505o25
Bankové spojenie: ČsoB, a.s. Spišská Nová Ves
čísloúčtu:
4t3635303/7500
v zastupení : Rastislav KÍál', konatel' spoločnosti
Ing' Vladimír Ratvaj, konateť spoločnosti
vo veciach technických: Peter Toporcer
teVfax: 053 / 449931 5, 44991 I 5

obchodrrý register okresného súdu Košice I., oddiel: Sro,
Vložka číslo:953|N

PREDMET DODATKU
Dodatkom

1.

ga

nršÍ:

v bode 6. 1. perlkhdy pre uzawetie

mlury:

Roáodnutia na ztrodnocovarrie nebezpečných odpadov
SpišskáNová Ves:

a na prepravrr odpadov v

o
o
o

ě' 2738l2003tPa, vydané dňa 26.1 1.2003 oÚ Žp Spišská Nová Ves
é. |623/200413 Pa-SNV, vydané dňa 15.6.2004 oÚ Žt spissm Nová Ves
ě,2OO5lolo54-l/DKr, vydané dřn25'1o.2005 oÚ Žp Spišská Nová Ves

2.

Dodetkon sa dopiňa:

z.l.v
o

ollese

bode č. 1Podklady prc uzlvretie zmlury:

Roz}rodnutie _ Integrované povolenie č. 930/90-oIPK/2005.Bel570480l05, vydané dňa
1'8.2005 a693-7712l2OO8/Miv570480l05lZ|,vydarté dňa 29.2'2Oo8 SIŽP Košice

2.2.v bode ě.2 Predmetznlury
Zontam odpadov povolených áodnocovať sa rozširuje o nasledovné druhy:
|2 0| |2 - pouŽité vosky a hrky
16 01 l3 _ brzdové kvapďiny
16 01 l4 - nemrzrrúce kvapaliny obsahujúce nebezpečnélátky
l6 l0 03 _ vodné koncentráty obsďrujúce nebezpečnélátky
|9 02 04 - predbeŽne zuriešaný odpad zLožený len z odpadov, z kÍoých aspoň jeden odpad je
označený ako nebezpečný
|9 02 07 _ ropné látky a koncentráty zo separácie (separaěných procesov)
|9 02 08 _ kvapalné horfavé odpady obšďrujúce nebezpečné látky
|9 02l1 - iné odpady obsďrujúce nebezpečnélátky
19 13 07 - vodné kvapďné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody
obsďrujúce nebezpďné tátky
2.3.

l.

v

bode č. 7 Z$veraénéustanoveni& odstavec 2:

Dodatok nadobúda úěinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán aje platný na dobu
neurčitu.
(rooz)

Sad SNP 667/10
o1o 01 Žtttrta -4.

tČ0: l3s61 l

sK20225D281 2

A16á|

7-a

Dáfum:

/,ť, 4 ..z42á:4,

NPz

51

3
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zaKonzeko spol. s r.o.

