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A. Zber, preprava a zneškodňovanie biologického odpadu kat. č. 18 01 03 z testovania 

COVID 19 organizovaného pod správou objednávateľa: 

1. Na základe písomnej požiadavky Objednávateľa poskytovateľ zabezpečí pristavenie 

vozidla (vybavené na prepravu NO) a nakládku odpadu uloženého v špeciálnych 

certifikovaných nádobách na zdravotnícky odpad tzv. klinik boxy (vo veľkosti 30l 

alebo 60l), a to na príslušnom presne stanovenom mieste zberu (jedno odberné miesto 

v rámci k.ú. mesta Žiar nad Hronom), na požadovaný termín (dátum a čas) vzájomne 

odsúhlasený medzi objednávateľom a poskytovateľom písomne alebo telefonicky, 

ako aj následnú prepravu a zneškodnenie príslušného odpadu v súlade s odpadovou 

legislatívou. 

2. Objednávateľ je pôvodca odpadov, je povinný zabezpečiť na mieste vzniku odpadov 

triedenie odpadov podľa druhov, ich zaradenie podľa katalógových čísiel v súlade 

s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ich označenie a uloženie do predpísaných 

uzavretých obalov, tak aby nebezpečný odpad spĺňal podmienky pre zber 

a následného zneškodnenie odpadu.  

3. Poskytovateľ sa pri fyzickom prebratí odpadu na mieste nakládky stáva nasledujúcim 

právnym aj fyzickým držiteľom odpadu v súlade so zákonom o odpadoch. 

Poskytovateľ po prevzatí odpadu na mieste nakládky preberá zodpovednosť za 

prepravu a odovzdanie odpadu na konečné zneškodnenie odpadu v zariadení na 

nakladanie s predmetným druhom odpadu. Odosielateľom NO v zmysle §26 zákona 

o odpadoch je objednávateľ.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje zabaliť a vytriediť odpad podľa platnej legislatívy. 

Poskytovateľ sa zaväzuje prebrať správne zabalený odpad. Poskytovateľ má právo 

neprebrať neodsúhlasené a nesprávne zabalené odpady.  

5. Nádoby s odpadom budú pred odvozom postriekané virucídnym dezinfekčným 

prípravkom.  

6. Na mieste nakládky sa vykoná preváženie odpadu za účasti objednávateľa aj 

poskytovateľa, potvrdenie váhy odpadu sa uvedenie SLNO. Vážny lístok sa 

nevydáva. Poskytovateľ pri prevzatí odpadu vystaví potvrdenie o zbere nebezpečných 

odpadov tzv. Sprievodný list nebezpečných odpadov (SLNO), pričom 

objednávateľovi odovzdá SLNO č.1. 

7. Poskytovateľ disponuje platnými súhlasmi, povoleniami, rozhodnutiami, registráciou 

alebo iným zákonom stanoveným dokladom oprávňujúcim ho k výkonu činnosti 

v oblasti odpadového hospodárstva, zahrňujúc nakladania s nebezpečnými odpadmi, 

v súlade so zákonom o odpadoch a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

SR. 

8. Poskytovateľ disponuje vozovým parkom pre účely zberu a prepravy nebezpečného 

odpadu,  prípadne disponuje s ekvivalentným dokladom preukazujúcim dispozičné 

právo k strojovému a technickému vybaveniu potrebnému k plneniu Dohodnutej 

činnosti. 

9. Miesto plnenia predmetu zmluvy: k.ú. Žiar nad Hronom, k.ú. Horné Opatovce. 

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

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

11. Druh odpadu: kat. č. 18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú 

osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy „N“. 
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B.  Zber, preprava a zneškodňovanie biologického odpadu kat. č. 18 01 03 z vakcinácie 

proti COVID 19 organizovaného pod správou objednávateľa:: 

1. Na základe písomnej požiadavky Objednávateľa poskytovateľ zabezpečí pristavenie 

vozidla (vybavené na prepravu NO) a nakládku odpadu uloženého v špeciálnych 

certifikovaných nádobách na zdravotnícky odpad tzv. klinik boxy (vo veľkosti 30l 

alebo 60l), a to na príslušnom presne stanovenom mieste zberu (jedno odberné miesto 

v rámci k.ú. mesta Žiar nad Hronom), na požadovaný termín (dátum a čas) vzájomne 

odsúhlasený medzi objednávateľom a poskytovateľom písomne alebo telefonicky, 

ako aj následnú prepravu a zneškodnenie príslušného odpadu v súlade s odpadovou 

legislatívou. 

2. Objednávateľ je pôvodca odpadov, je povinný zabezpečiť na mieste vzniku odpadov 

triedenie odpadov podľa druhov, ich zaradenie podľa katalógových čísiel v súlade 

s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ich označenie a uloženie do predpísaných 

uzavretých obalov, tak aby nebezpečný odpad spĺňal podmienky pre zber 

a následného zneškodnenie odpadu.  

3. Poskytovateľ sa pri fyzickom prebratí odpadu na mieste nakládky stáva nasledujúcim 

právnym aj fyzickým držiteľom odpadu v súlade so zákonom o odpadoch. 

Poskytovateľ po prevzatí odpadu na mieste nakládky preberá zodpovednosť za 

prepravu a odovzdanie odpadu na konečné zneškodnenie odpadu v zariadení na 

nakladanie s predmetným druhom odpadu. Odosielateľom NO v zmysle §26 zákona 

o odpadoch je objednávateľ.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje zabaliť a vytriediť odpad podľa platnej legislatívy. 

Poskytovateľ sa zaväzuje prebrať správne zabalený odpad. Poskytovateľ má právo 

neprebrať neodsúhlasené a nesprávne zabalené odpady.  

5. Nádoby s odpadom budú pred odvozom postriekané virucídnym dezinfekčným 

prípravkom.  

6. Na mieste nakládky sa vykoná preváženie odpadu za účasti objednávateľa aj 

poskytovateľa, potvrdenie váhy odpadu sa uvedenie SLNO. Vážny lístok sa 

nevydáva. Poskytovateľ pri prevzatí odpadu vystaví potvrdenie o zbere nebezpečných 

odpadov tzv. Sprievodný list nebezpečných odpadov (SLNO), pričom 

objednávateľovi odovzdá SLNO č.1.  

7. Poskytovateľ disponuje platnými súhlasmi, povoleniami, rozhodnutiami, registráciou 

alebo iným zákonom stanoveným dokladom oprávňujúcim ho k výkonu činnosti 

v oblasti odpadového hospodárstva, zahrňujúc nakladania s nebezpečnými odpadmi, 

v súlade so zákonom o odpadoch a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

SR. 

8. Poskytovateľ disponuje vozovým parkom pre účely zberu a prepravy nebezpečného 

odpadu,  prípadne disponuje s ekvivalentným dokladom preukazujúcim dispozičné 

právo k strojovému a technickému vybaveniu potrebnému k plneniu Dohodnutej 

činnosti. 

9. Miesto plnenia predmetu zmluvy:: k.ú. Žiar nad Hronom, k.ú. Horné Opatovce. 

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

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

11. Druh odpadu: kat. č. 18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú 

osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy „N“. 
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C. Spotrebný materiál pre potreby zberu, prepravy a zneškodnenia NO: 

1.Poskytovateľ na základe písomnej požiadavky Objednávateľa zabezpečí obstaranie 

certifikovaných uzatvárateľných boxov na zdravotnícky odpad z testovania a vakcinácie 

tzv. klinik boxy, a to pre účely zberu, prepravy a zneškodnenia NO z testovania na COVID 

19 a z vakcinácie proti COVID 19.  

2.Klinik box musí byť certifikovaný, jeho konštrukcia, použitý materiál a uzatváranie musia 

byť bezpečné pre manipuláciu. Klinik box musí byť určený na účel zhromažďovania, 

prepravy a zneškodnenia odpadu z testovania a vakcinácie. Musí byť vybavený 

uzatvárateľným vekom.  

3.Veľkosť klinik boxov: 

1. 30 litrov 

2. 60 litrov 

4.V objednávke Objednávateľ určí:  

1. počet boxov 

2. veľkosť boxov 

3. požadovaný termín (dátum) dodania 

4. miesto dodania 

 

 


