
Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečenia prepravy a zneškodnenia odpadov z liekov 

I. Všeobecné ustanovenia 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú právne vzťahy medzi Centrom environmentálnych 

služieb, s. r. o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 35 820 551 (ďalej len „Poskytovateľ“) a jeho 

klientmi (ďalej len „Objednávateľ“), ktorým Poskytovateľ poskytuje služby nakladania s odpadmi na 

základe uzavretej zmluvy o zabezpečení služieb nakladania s odpadmi alebo na základe objednávky 

odsúhlasenej zo strany jej prijímateľa (ďalej len „Zmluva/Objednávka“). 

1. Všeobecné zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy/Objednávky 

uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom. Podpísaním Zmluvy/Objednávky sa 

Objednávateľ zaväzuje tieto všeobecné zmluvné podmienky rešpektovať v celom rozsahu, ak 

sa v Zmluve/Objednávke nedohodlo inak. 

2. Ak je nejasnosť medzi znením Zmluvy/Objednávky a všeobecných zmluvných podmienok, 

prednosť má znenie Zmluvy/Objednávky. Ak je kolízia ustanovení týchto všeobecných 

zmluvných podmienok a všeobecných zmluvných podmienok Objednávateľa, upravujúcich 

obstarávanie služieb na strane Objednávateľa, prednosť majú ustanovenia všeobecných 

zmluvných podmienok Objednávateľa okrem práv, povinností, zodpovednosti a podmienok 

vzťahujúcich sa na úkony nakladania s odpadmi a vedením príslušnej evidencie. 

3. Každá odchýlka od týchto všeobecných zmluvných podmienok, ich rozšírenie, špeciálne 

podmienky alebo iné dodatky sú možné len v písomnej forme po vzájomnom písomnom 

potvrdení obidvoch zmluvných strán. 

 

II. Predmet a vznik Zmluvy/Objednávky 

 

1. Právny vzťah medzi zmluvnými stranami vzniká uzavretím Zmluvy/Objednávky. 

2. Poskytovateľ sa Zmluvou/Objednávkou zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi služby – zber, 

prepravu a zabezpečenie zneškodnenia odpadov špecifikovaných v bode 4. a 5., ktoré 

pochádzajú z prevádzkovej činnosti Objednávateľa. 

3. Konkrétny výkon služby sa realizuje na základe jednotlivých objednávok Objednávateľa, ktoré 

budú obsahovať údaje podľa bodu V.1. 

4. Poskytovateľ je oprávnený nakladať s odpadmi ako sú chemikálie pozostávajúce 

z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky (18 01 06), cytotoxické 

a cytostatické liečivá (18 01 08), liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 (18 01 09), cytotoxické 

a cytostatické liečivá (20 01 31), liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 (20 01 32) (ďalej len 

„odpady“ alebo „odpady z liekov“). 

5. Poskytovateľ je oprávnený aj na likvidáciu, nakladanie, zber, manipuláciu a zneškodňovanie 

odpadov obsahujúcich omamné a psychotropné látky (ďalej len „OPL“), ako aj na zber, 

prepravu, skladovanie a zneškodňovanie určených látok kategórie 1 prílohy I nariadenia (ES) 

č. 273/2004 (ďalej len „drogové prekurzory“). 

 

III. Práva a povinnosti Poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ na základe doručenej objednávky podľa bodu V.1. odoberie od Objednávateľa 

odpady dohodnutých druhov, v dohodnutom množstve a na dohodnutom mieste a zabezpečí 



ich zneškodnenie v súlade o Zmluvou/Objednávkou, s týmito Všeobecnými zmluvnými 

podmienkami a s platnými právnymi predpismi. 

2. Ak sa jedná o OPL a drogové prekurzory Poskytovateľ ich odoberie od Objednávateľa len na 

základe vopred poskytnutej špecifikácie vypracovanej v súlade s požiadavkami na vedenie 

evidencie o nich vyplývajúcimi z príslušných platných právnych predpisov. 

3. Naložením odpadu z liekov do vozidla Poskytovateľa sa Poskytovateľ stáva držiteľom odpadu 

z liekov. 

4. Poskytovateľ potvrdí prevzatie NO na SLNO a prevzatie ostatných odpadov z liekov na 

dokladoch predložených Objednávateľom. 

5. Po zabezpečení zneškodnenia celého prevzatého množstva odpadu zašle Poskytovateľ spolu 

s faktúrou aj zneškodňovacích zariadením potvrdený SLNO a Príjmový list odpadov z liekov. 

6. Poskytovateľ vykonáva kontrolu preberacích dokladov počas ich preberania od 

objednávateľa, ako aj počas prepravy. Ak Poskytovateľ kontrolou zistí, že ide o iný odpad, než 

o odpad, ktorého prevzatie bolo dohodnuté alebo že odpad je znečistený inými látkami, je 

oprávnený takýto odpad neprevziať, resp. vrátiť späť objednávateľovi na náklady 

Objednávateľa. 

7. Poskytovateľ je oprávnený bez súhlasu Objednávateľa plniť svoje záväzky voči nemu 

pomocou tretej osoby, pričom Poskytovateľ zodpovedá za činnosť týchto tretích osôb tak, 

ako by túto činnosť vykonával sám. 

 

IV. Práva a povinnosti Objednávateľa 

 

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pred odovzdaním odpadov z liekov ich triedenie 

a uloženie podľa katalógových čísel Katalógu odpadov ustanovených vo vyhláške MŽP SR č. 

365/2015 Z. z. 

2. Nebezpečný odpad z liekov je Objednávateľ povinný označiť identifikačným listom 

nebezpečného odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

3. Objednávateľ je povinný pripraviť nakládku odpadov z liekov v dohodnutom termíne 

a množstve na dohodnutom mieste odberu. 

4. Objednávateľ je povinný vytvoriť pre Poskytovateľa vhodné podmienky pre plnenie 

predmetu Zmluvy/Objednávky, najmä umožniť prístup a vstup do objektov a na plochy, ktoré 

súvisia s plnením predmetu Zmluvy/Objednávky, ako aj určiť kontaktnú osobu alebo osoby 

a poskytnúť na tieto osoby telefonické a mailové kontakty. 

5. Objednávateľ zabezpečí balenie odovzdávaných odpadov z liekov v súlade s článkom VI. 

6. Objednávateľ zabezpečí naloženie odpadu z liekov na dopravný prostriedok Poskytovateľa. 

7. Objednávateľ zabezpečí odváženie odpadu z liekov pri jeho nakládke, alebo v inom čase 

dohodnutom s Poskytovateľom za prítomnosti zástupcu Poskytovateľa. Váha odpadu z liekov 

sa uvádza osobitne pre nebezpečný odpad a osobitne pre ostatný odpad a na požiadanie 

Poskytovateľa aj osobitne pre OPL a drogové prekurzory; v opačnom prípade akceptuje váhu 

stanovenú Poskytovateľom. Objednávateľ na požiadanie predloží Poskytovateľovi doklad 

o kalibrácii použitej váhy. 

8. Pri odbere odpadov z liekov, ktoré sú OPL, uloží Objednávateľ tento odpad z liekov za 

prítomnosti Poskytovateľa do klinik boxu, ktorý prinesie Poskytovateľ alebo ak už uložil 

takýto odpad z liekov do klinik boxu skôr, umožní Poskytovateľovi vizuálnu kontrolu obsahu 

klinik boxu pred jeho definitívnym uzavretím. 



9. Objednávateľ pri preberaní odpadu z liekov (vrátane OPL a drogových prekurzorov) 

Poskytovateľom  

a) Potvrdí odovzdanie odpadu z liekov na Príjmovom liste odpadov z liekov 

b) Ak pôjde o NO potvrdí Sprievodný list nebezpečného odpadu 

c) Ak pôjde o NO potvrdí Prepravný doklad vyžadovaný podľa medzinárodného dohovoru 

o cestnej preprave nebezpečných látok (ďalej len „dohoda ADR“). 

 

V. Nahlasovanie objednávok a termíny 

 

1. Objednávateľ nahlasuje Poskytovateľovi požiadavku na odber odpadu z liekov písomne, 

alebo e-mailom (viď bod IX.2). Objednávka musí obsahovať druh odpadu, množstvo odpadu 

v členení na nebezpečný odpad a ostatný odpad, omamné a psychotropné látky a drogové 

prekurzory, spôsob balenia a miesto odberu odpadu; ak je to na danú objednávku 

aplikovateľné, Objednávateľ spolu s objednávkou nahlási Poskytovateľovi aj iné podstatné 

informácie o odpade a špecifiká zaobchádzania s ním, najmä zvýšené zdravotné riziko a údaje 

týkajúce sa prepravy v zmysle dohody ADR (napr. klasifikáciu nebezpečného odpadu v súlade 

s požiadavkami kapitoly 2.2 dohody ADR). Po nahlásení objednávky potvrdí Poskytovateľ 

spätne presný dátum odberu odpadu z liekov, čím sa Objednávka považuje za záväznú. 

2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať služby podľa 

Zmluvy/Objednávky do 10 pracovných dní od prijatia objednávky. 

 

VI. Obaly 

 

1. Objednávateľ zabezpečí balenie nebezpečných odpadov z liekov tak, že budú uložené na 

jednorazovej palete a obalené zmršťovacou fóliou alebo bude nebezpečný odpad z liekov 

uložený v jednotlivých krabiciach tak, aby mohol byť voľno ložený vo vozidle Poskytovateľa. 

Spôsob balenia musí byť vopred dohodnutý telefonicky a následne uvedený v objednávke. Ak 

pôjde o nebezpečné odpady, Objednávateľ odpady zabalí a označí v súlade s požiadavkami 

kapitol 4.1 a 5.2 dohody ADR. Ak Objednávateľ nemá vhodné obaly alebo obaly neoznačí, 

môže požiadať Poskytovateľa, aby obaly či označenie zabezpečil. Ak dôjde k dohode, 

Poskytovateľ má právo na prirážku k cene za obaly či označenie. 

2. Ak Objednávateľ požaduje odovzdávanie odpadu z liekov v opakovane použiteľných 

prepravných obaloch (napr. Europalety), ktoré po zneškodnení odpadu z liekov požaduje 

vrátiť, Poskytovateľ zabezpečí vrátenie obalov najneskôr pri najbližšom odvoze odpadu od 

Objednávateľa, pričom za skladovanie týchto obalov má právo účtovať prirážku k cene. 

3. Odvoz odpadu z liekov s obsahom OPL sa uskutočňuje v tzv. hobkoch(klinik box), ktoré 

poskytuje Prevádzkovateľ a tieto obaly sa zneškodňujú spolu s odpadom z liekov. 

 

VII. Cena za služby a platobné podmienky 

 

1. Za riadne a včas vykonané služby podľa Zmluvy/Objednávky a týchto všeobecných zmluvných 

podmienok sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi cenu podľa platného Cenníka. 



Cena sa stanovuje podľa sadzby ustanovenej v Cenníku a skutočného množstva a druhu 

odobratého a zneškodneného odpadu z liekov. Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona 

č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

2. K cene účtuje Poskytovateľ DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

3. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť ceny uvedené v Cenníku. Poskytovateľ 

oznámi nové ceny Objednávateľovi najneskôr jeden mesiac vopred. Ak Objednávateľ 

nesúhlasí s poskytovaním služieb za nové ceny a ani sa nedohodne s Poskytovateľom inak, je 

oprávnený Zmluvu písomne vypovedať. 

4. Splatnosť faktúry Poskytovateľa je 14 dní. 

 

VIII. Obchodné tajomstvo 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktorí pri vzájomných jednaniach získajú 

o obchodných záležitostiach zmluvného partnera, sa považujú za obchodné tajomstvo 

a zaväzujú sa, že ich neposkytnú tretím osobám, a to ani po skončení Zmluvy. 

2. Objednávateľ nesmie zverejňovať žiadne informácie týkajúce sa spôsobu plnenia Zmluvy bez 

písomného súhlasu Poskytovateľa. 

 

IX. Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Ak Zmluva/Objednávka alebo tieto všeobecné zmluvné podmienky nevyžadujú pre vzájomnú 

komunikáciu Zmluvných strán písomnú formu, možno komunikovať aj telefonicky alebo e-

mailom. 

2. Kontaktnými adresami Poskytovateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú: pre písomný styk 

adresa sídla Poskytovateľa, pre styk prostredníctvom telefónneho čísla +421 2 6828 6451 

a pre e-mailový písomný styk adresa: lieky@cenvis.sk. 

3. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne upraviť tieto všeobecné zmluvné podmienky. 

Poskytovateľ oznámi ich nové znenie Objednávateľovi najneskôr jeden mesiac vopred. Ak 

Objednávateľ nesúhlasí s novým znením všeobecných zmluvných podmienok, je oprávnený 

v lehote 14 dní od ich doručenia platnosť Zmluvy ukončiť písomnou výpoveďou, a to ku dňu 

platnosti nového znenia všeobecných zmluvných podmienok. 

4. Poskytovateľ zverejní znenie všeobecných zmluvných podmienok aj na svojej webovej 

stránke www.cenvis.sk 

5. Tieto všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. januára 2021. 

 

     

 

 

 

mailto:lieky@cenvis.sk
http://www.cenvis.sk/

