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Požiadavky na vykonanie činností služby 

A. Zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov z kultúrnych 

a spoločenských podujatí konaných počas kalendárneho roka realizovaných na rôznych miestach 

v meste Žiar nad Hronom: 

1. Na základe písomnej požiadavky Objednávateľa poskytovateľ zabezpečí pristavenie, 

rozmiestnenie a odvoz rôzneho počtu a typov požadovaných zberných nádob (120l, 240l, 

1100 l, 5-7 m3 VKK, separačné koše) na príslušné presne stanovené miesto konania, na 

požadovaný termín konania (dátum a čas), počas požadovanej doby trvania (od – do 

v hodinách, dňoch), ako aj následné ich následné vyprázdňovanie a nakladanie so 

vzniknutým odpadom (zber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie), ako aj zabezpečenie 

dočistenia miesta v bezprostrednom okolí zberných nádob. 

2. Poskytovateľ disponuje vozovým parkom pre účely odpadového hospodárstva,  s min. 2 ks 

motorových vozidiel na odvoz VKK (s objemom 5 m3 alebo 7m3),  prípadne disponuje s 

ekvivalentným dokladom preukazujúcim dispozičné právo k strojovému a technickému 

vybaveniu potrebnému k plneniu Dohodnutej činnosti. 

3. Poskytovateľ disponuje s príslušným mobiliárom na nakladanie s odpadmi (zberné nádoby) 

min. v počte 120 l – 20 ks, 240 l – 20 ks, 1100 l – 30 ks, separačné koše na triedenie 2 

komodít – 15 ks, 5-7m3 VKK – 20 ks). 

4. Miesto konania podujatí: k.ú. Žiar nad Hronom, Šašovské Podhradie, Horné Opatovce. 

5. Požadované množstvo za rok: max. 15 ton/ kalendárny rok; obdobie trvania zmluvy max. 

– 52,5 ton 

6. Poskytovateľ vedie,  uchováva a preukazuje evidenciu odpadov, a to druh, množstvo 

a spôsob nakladania, ako aj následného držiteľa odpadu (R alebo D – kód). Údaje (ELO) 

poskytovať mesačne do 10. Kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po príslušnom 

kalendárnom mesiaci na e-mailovú adresu: ivana.martincova@ziar.sk. 

B.  Zber, preprava, uskladnenie a následné odovzdanie na zákonné nakladanie uhynutých 

živočíchov (tzv. kadávery) vyskytujúcich sa na verejných priestranstvách na území mesta Žiar nad 

Hronom: 

1. Poskytovateľ zabezpečí Objednávateľovi s odbornou starostlivosťou na vlastnú zodpovednosť 

riadne a včas na základe samostatných písomných požiadaviek nasledovnú službu: zber, 

prepravu, uskladnenie (kafilérna nádoba) a následné  odovzdanie na zákonné nakladanie s 

uhynutými živočíchmi  na území mesta Žiar nad Hronom, a to podľa potreby (pri reálnom 

výskyte kadáverov).  Služba sa požaduje vykonávať 7 dní v týždni. 

2. Kadáverom sa rozumie uhynuté zviera, ktoré sa vyskytuje na verejnom priestranstve (napr. 

pes, mačka, holub, hlodavec  a pod.). 

3. Poskytovateľ odstráni kadáver z miesta nálezu bezodkladne po nahlásení zo strany 

Objednávateľa,  najneskôr však do 12 hodín od oznámenia. Pod oznámením sa rozumie 

oznámenie miesta nálezu kadáveru telefonicky, formou SMS- správy alebo formou e-mailu, 

zaslaného kontaktnej osobe Poskytovateľa.  

4. Poskytovateľ vykoná zber, bezpečné ukladanie, ošetrovanie a podľa potreby aj triedenie 

kadáverov do času ich zvozu na mieste schválenom na tento účel príslušným orgánom 

veterinárnej starostlivosti a to tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia ľudí, zvierat alebo 

poškodeniu životného prostredia a aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu a zneužitiu.  

5. Poskytovateľ vedie písomnú evidenciu o zbere kadáverov s uvedením druhu, počtu 

a hmotnosti kadáverov, dátumu vykonania zberu, trvania zberu, s uvedením vzdialenosti 

zberu a dátumov odovzdania kadáverov oprávnenej osobe (ďalej len ako „Evidencia o zbere 
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kadáverov“) a to jednotlivo za každý zber. Poskytovateľ predkladá evidenciu o zbere 

kadáverov spolu s kópiami zberných listov poverenému zamestnancovi 

(ivana.martincova@ziar.sk) Objednávateľa súčasne s vystavením fakturačného dokladu. 

6. Poskytovateľ disponuje s príslušnými oprávneniami od Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správy, a to Rozhodnutím na schválenú prevádzkareň, skladovanie vedľajších 

živočíšnych produktov (VŽP) a na s tým súvisiace činnosti: zber a prepravu VŽP, ďalej 

disponuje vozovým parkom, ktorý spĺňa všetky náležitosti po legislatívnej a technickej 

stránke na prepravu VŽP, adekvátnym mobiliárom, ako aj všetkými príslušnými súhlasmi 

v zmysle platnej legislatívy na zber, prepravu a uskladnenie VŽP. 

7. Cena za službu bude objednávateľovi účtovaná v súlade s cenníkom, ktorý tvorí prílohu č.1 

tejto zmluvy. 

8. Požadované množstvo za rok: max. 25 kusov/kalendárny rok; obdobie trvania zmluvy max. 

– 88 kusov 

C. Zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodnenie vzniknutých nebezpečných odpadov pre 

jednotlivé objekty vo vlastníctve alebo správe mesta Žiar nad Hronom: 

1. Poskytovateľ zabezpečí pre Objednávateľa na základe samostatných písomných požiadaviek 

službu: Triedenie, odber, preprava nebezpečných odpadov a zabezpečenie ďalšieho 

nakladania s nebezpečnými odpadmi, špecifikovanými v Zozname nebezpečných odpadov, 

t.j. zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, a to v súlade so Zákonom o 

odpadoch a ďalšími súvisiacimi platnými právnymi predpismi  pre jednotlivé objekty vo 

vlastníctve alebo správe mesta Žiar nad Hronom. 

2. Miesto plnenia predmetu tejto činnosti určí Objednávateľ priamo v každej písomnej 

požiadavke, a to v závislosti od miesta odberu nebezpečného odpadu:  

 

a. Mestský úrad v Žiari nad Hronom, ul. Š. Moysesa 46, Žiar nad Hronom 

b. Krytá plaváreň, ul. M. Chrásteka č. 508, Žiar nad Hronom 

c. Športová hala, ul. Partizánska, Žiar nad Hronom 

d. Zimný štadión, ul. A. Dubčeka Žiar nad Hronom 

e. Kúpalisko Žiar nad Hronom 

f. Dom kultúry, Nám. M. Slovenskej č. 23, Žiar nad Hronom 

g. Spoločenský dom – MsKC, ul. SNP 119, Žiar nad Hronom 

h. Dom kultúry, Šášovské Podhradie č. 87, Žiar nad Hronom 

i. CZO – Priemyselná č. 100, Žiar nad Hronom 

j. CZO – Horné Opatovce, Žiar nad Hronom 

k. Iné objekty a miesta v správe alebo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom 

 
3. Poskytovateľ disponuje príslušným súhlasom vydaným na základe zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch v platnom znení §97 ods. 1 písm. d) na prevádzkovanie zariadenia na zber 

odpadov vrátane zberného dvora v katastrálnom území Žiar nad Hronom. 

4. Poskytovateľ disponuje príslušnými súhlasmi týkajúcimi sa nakladania s nebezpečnými 

odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení. 

 



Podklady pre VO činností v OH na rok 2020 - 2023 
 

3 
 

5. Požadované množstvo za rok: max. 5 ton/ kalendárny rok; obdobie trvania zmluvy – max. 

17,5 ton 

6. Poskytovateľ vedie,  uchováva a preukazuje evidenciu odpadov, a to druh, množstvo a spôsob 

nakladania, ako aj následného držiteľa odpadu (R alebo D – kód), ktorému bol odpad 

odovzdaný na ďalšie nakladanie v súlade so zákonom o odpadoch. Údaje (ELO) poskytovať 

mesačne do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po príslušnom kalendárnom 

mesiaci na e-mailovú adresu: ivana.martincova@ziar.sk. 

7. Zoznam nebezpečných odpadov: 
 

 

 

 

D. Zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodnenie vzniknutých stavebných odpadov 

a objemných odpadov pre jednotlivé objekty vo vlastníctve alebo správe mesta Žiar nad Hronom: 

1. Poskytovateľ zabezpečí pre Objednávateľa na základe samostatných písomných požiadaviek 

službu: Zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodnenie vzniknutých stavebných 

odpadov a objemných odpadov, špecifikovanými v Zozname odpadov, a to v súlade so 

Zoznam nebezpečných odpadov 

Katalógové číslo 
odpadu 

Názov odpadu Kategória 

20 01 13 Rozpúšťadlá N 

20 01 14 Kyseliny N 

20 01 15 Zásady N 

20 01 17 Fotochemické látky N 

20 01 19 Pesticídy N 

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

20 01 23 
Vyradené zariadenia, obsahujúce chlórfluórované 
uhľovodíky 

N 

20 01 26 Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N 

20 01 27 
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce 
nebezpečné látky 

N 

20 01 29 Detergenty obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 33 

Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 
alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory 
obsahujúce tieto batérie 

N 

20 01 37 
Drevo obsahujúce nebezpečné látky 

N 
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Zákonom o odpadoch a ďalšími súvisiacimi platnými právnymi predpismi  pre jednotlivé 

objekty vo vlastníctve alebo správe mesta Žiar nad Hronom. 

2. Poskytovateľ disponuje príslušným súhlasom vydaným na základe zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch v platnom znení §97 ods. 1 písm. d) na prevádzkovanie zariadenia na zber 

odpadov vrátane zberného dvora v okrese Žiar nad Hronom. 

3. Poskytovateľ disponuje príslušnými súhlasmi týkajúcimi sa nakladania s  odpadmi v zmysle 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení. 
 

4. Miesto plnenia predmetu tejto činnosti určí Objednávateľ priamo v každej písomnej 

požiadavke, a to v závislosti od miesta odberu odpadu:  

 

a. Mestský úrad v Žiari nad Hronom, ul. Š. Moysesa 46, Žiar nad Hronom 

b. Krytá plaváreň, ul. M. Chrásteka č. 508, Žiar nad Hronom 

c. Športová hala, ul. Partizánska, Žiar nad Hronom 

d. Zimný štadión, ul. A. Dubčeka Žiar nad Hronom 

e. Kúpalisko Žiar nad Hronom 

f. Dom kultúry, Nám. M. Slovenskej č. 23, Žiar nad Hronom 

g. Spoločenský dom – MsKC, ul. SNP 119, Žiar nad Hronom 

h. Dom kultúry, Šášovské Podhradie č. 87, Žiar nad Hronom 

i. CZO – Priemyselná č. 100, Žiar nad Hronom 

j. CZO – Horné Opatovce, Žiar nad Hronom 

k. Iné objekty a miesta v správe alebo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom 

 
5. Požadované množstvo za rok: max. 100 ton; obdobie trvania zmluvy – 350 ton 

6. Poskytovateľ vedie,  uchováva a preukazuje evidenciu odpadov, a to druh, množstvo 

a spôsob nakladania, ako aj následného držiteľa odpadu (R alebo D – kód), ktorému bol 

odpad odovzdaný na ďalšie nakladanie v súlade so zákonom o odpadoch. Údaje (ELO) 

poskytovať mesačne do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po príslušnom 

kalendárnom mesiaci na e-mailovú adresu: ivana.martincova@ziar.sk. 
7. Zoznam odpadov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Spotrebný materiál pre potreby odpadového hospodárstva: 

1. Poskytovateľ na základe písomnej požiadavky Objednávateľa zabezpečí obstaranie plastových 

vriec pre účely zberu odpadu aktivačnými pracovníkmi a na iné účely (pre interiérové zberné 

nádoby)  Objednávateľa. V objednávke Objednávateľ určí špecifikáciu vriec, počet roliek vriec, 

ich farebné prevedenie (transparentné, modré, čierne) a termín dodania. 

Zoznam odpadov 

Skupina 
odpadu, 
Katalógové 
číslo 
odpadu 

Názov skupiny, 
Názov odpadu 

Kategória 

17 Stavebné odpady O, N 

20 03 08 Objemné odpady O 
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2. Poskytovateľ mesačne predkladá evidenciu o výdaji vriec poverenému zamestnancovi 

(ivana.martincova@ziar.sk) Objednávateľa súčasne s vystavením fakturačného dokladu. 

3. Typ vriec:  

a. LDPE vrecia     700x1100mm       60  μm        120 litrové 

b. Materiál: z recyklovaného materiálu 

c. Rozmer: 700x1100 mm 

d. Litráž: 120L 

e. Hrúbka: 60μm a viac 

f. Počet vriec na rolke: 25ks vriec 

4. Požadované množstvo za rok: max. :  

a. Transparentné: max. 200 ks roliek po 25 vriec/max. 700 ks roliek za 

obdobie trvania zmluvy 

b. Modré: max. 200 ks roliek po 25 vriec/max. 700 ks roliek za obdobie 

trvania zmluvy 

c. Čierne: max. 200 ks roliek po 25 vriec/max. 700 ks roliek za obdobie 

trvania zmluvy 

Všeobecné podmienky k činnostiam A-E: 

Trvanie zmluvy: od 1.7.2020 do 31.12.2023 

Miesto výkonu: mesto Žiar nad Hronom 

Fakturácia: Cena za službu bude objednávateľovi účtovaná v súlade s cenníkom, ktorý tvorí prílohu 

č.1 tejto zmluvy. Cena za vykonanie služby bude zodpovedať skutočne vykonaným úkonom. Úhrada 

ceny bude realizovaná na základe faktúr vystavených poskytovateľom mesačne pozadu, pričom 

poskytovateľ je povinný doručiť faktúru objednávateľovi vždy do 10-teho dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

Súčasťou faktúry za kadávery musí byť Evidencia o zbere kadáverov za príslušný kalendárny mesiac, 

potvrdená podpisom povereného zamestnanca objednávateľa.  

Oprávnenie na výkon činností: Poskytovateľ disponuje príslušnými súhlasmi týkajúcimi sa nakladania 

s  odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení. 

 

 


