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Definície:
-

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa Zhotoviteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom
alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
- Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
- Objednávateľ je spoločnosť ise, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 12428, 831 04 Bratislava, IČO: 35 828 293,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 25736/B.
- Zhotoviteľ / Dodávateľ je fyzická / právnická osoba alebo iný subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť, ktorá
je v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a/alebo Objednávateľovi dodáva plnenie, tovar, služby, práce, vykonáva
dielo, poskytuje licenciu (sublicenciu) k dielu a/alebo poskytuje iné plnenia a výkony.
Predmetom tejto smernice je úprava práv a povinností Objednávateľa a Zhotoviteľa (ďalej spoločne aj ako „Zmluvné
strany“) v súvislosti s triedením, odvozom, likvidáciou, skladovaním, nakladaním a/alebo iným zaobchádzaním s odpadmi
(ďalej aj ako „nakladanie s odpadmi“), v súlade s platnými právnymi predpismi, aktmi orgánov verejnej moci a legislatívy
EÚ, najmä ale nie len, zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o odpadoch“); vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky č.
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadmi, takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí, nepoškodzuje a nezaťažuje
životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a
ohrozenia rastlín a živočíchov; obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo
miesta osobitného významu.
Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť, že nakladanie s odpadmi bude zabezpečovať Objednávateľ. V prípade ak
sa takáto dohoda neuzavrie, zodpovedá za nakladanie s odpadmi Zhotoviteľ na svoje vlastné náklady, pričom musí
dodržiavať ustanovenia tejto smernice a platné právne predpisy.
Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady:
a) udržiavať na stavenisku denne poriadok a čistotu, bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty
vzniknuté na stavbe, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi; uvedená povinnosť zahŕňa aj povinnosť
Zhotoviteľa zabezpečiť vykonávanie hygienických potrieb na stavenisku jeho pracovníkmi, subdodávateľmi a inými
osobami, ktoré sú so Zhotoviteľom v právnom vzťahu, len v sociálnych zariadeniach na to určených;
b) zabezpečovať na stavenisku, resp. na mieste na to určenom Objednávateľom vhodným spôsobom skladovanie
a triedenie odpadu vo vlastnej réžii (napr. do vlastných zberných nádob / zariadenia na zber odpadov a pod.), ktorý
vznikne v súvislosti s jeho činnosťou, a tiež priebežne zabezpečovať zo staveniska odvoz takéhoto odpadu a
naloženie s ním v súlade s príslušnými právnymi predpismi a aktmi orgánov verejnej moci;
c) bezodkladne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií, ku ktorým dôjde činnosťou v súvislosti s
prácami Zhotoviteľa, ako to vyplýva z príslušných právnych predpisov,
Ak pri vykonávaní činnosti Zhotoviteľa vzniknú nebezpečné odpady, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť nakladanie
s takýmito odpadmi v súlade s právnymi predpismi prostredníctvom oprávnenej osoby. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu
zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa §14 predmetného zákona.
Pokiaľ si Zhotoviteľ svoje povinnosti neplní riadne a včas, Objednávateľ je oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyn na
odstránenie zistených nedostatkov, a ak tieto nebudú v Objednávateľom stanovenej primeranej lehote, najneskôr však do
3 dní odstránené, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vyplývajúcu z tejto smernice a zároveň je Objednávateľ
oprávnený zabezpečiť splnenie uvedených povinností vlastnými prostriedkami, príp. prostredníctvom tretej osoby bez
ohľadu na cenu za podobnú činnosť; účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady s týmto spojené znáša Zhotoviteľ;
Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na akékoľvek odškodnenie.
Omeškanie s odstránením zistených nedostatkov spojených s nakladaním s odpadmi, napriek pokynu Objednávateľa na
ich odstránenie, je považované za závažné porušenie smernice. Za takéto porušenie je Zhotoviteľ povinný zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu:
- V prípade omeškania Zhotoviteľa s likvidáciou a/alebo odvozom odpadu, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi pokutu
350,- EUR za každý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti.
- Ak zhotoviteľ poruší akékoľvek ustanovenie tejto smernice a/alebo nevytriedi resp. nenaloží s odpadom v súlade
s platnou právnou úpravou a/alebo použije zberné nádoby Objednávateľa bez jeho súhlasu, je povinný zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 350,- EUR za každý prípad takéhoto porušenia jeho povinnosti.
- Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý Objednávateľov nárok na náhradu škody.
Táto smernica je vydaná ako iné obchodné podmienky v zmysle §273 Obchodného zákonníka, nadobúda platnosť
1.2.2020 a účinnosť dňom jej zverejnenia na internetovej stránke Objednávateľa www.ise.sk/nastiahnutie.
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