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Článok I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Tento Prepravný poriadok spoločnosti Bzenex BMP, s.r.o., bol vypracovaný v zmysle zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.  

 

Základné údaje o dopravcovi 

Meno dopravcu:  Bzenex BMP, s.r.o. 

Sídlo dopravcu:   Bzenica č. 344, 966 01 Bzenica 

IČO:    36 77 64 59 

Štatutárny zástupcovia:  Ing. Slavomír Faško, konateľ     

Zodpovedný zástupca:  Ing. Milan Mylbachr 

Vedúci dopravy:  Ing. Slavomír Faško  

Telefón:   045/681 29 42 

 

Hlavnou činnosťou dopravcu je preprava odpadov. Obsahom prepravného poriadku sú práva, 

povinnosti a podmienky jednotlivých zúčastnených strán (dopravca, prepravca, príjemca) pri 

vykonávaní cestnej nákladnej dopravy.  

Článok II. 

ZÁKLADNÉ NÁZVOSLOVIE  

Nakoľko tento prepravný poriadok slúži nielen pre potreby dopravcu, štátnych orgánov, ale aj 

ako podklad pre objednávateľov prepravy pre uzavretie zmluvy o preprave, uvádzajú sa ďalej len 

vybrané pojmy v doprave tak, ako sú dané platnou legislatívou Slovenskej republiky (STN 01 8500).  

Doprava 

• úmyselný pohyb (jazda, plavba, let) dopravných prostriedkov po dopravných cestách alebo 

činnosť dopravných zariadení, ktorými sa uskutočňuje preprava 

Preprava 

• činnosť, ktorou sa priamo uskutočňuje premiestnenie (premiestňovanie) osôb a vecí 

dopravnými prostriedkami 

Dopravca 

• právnická alebo fyzická osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu alebo vlastnú potrebu 

Prepravca 

• súhrnný názov pre odosielateľa a príjemcu 
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Cestná doprava 

• doprava, pri ktorej sa zaisťuje premiestňovanie osôb (osobná doprava) a vecí (nákladná 

doprava) cestnými vozidlami (cestnými dopravnými prostriedkami), ako aj premiestňovanie 

cestných vozidiel samých po pozemných komunikáciách, dopravných plochách a voľno teréne 

Prepravný poriadok 

• predpis dopravcu, ktorým sú určené prepravné podmienky 

Prepravné podmienky 

• podmienky, ktorými sú pri preprave pre cudzie potreby upravené práva a povinnosti 

zúčastnených osôb 

Prepravná zmluva 

• zmluva uzavretá medzi dopravcom a prepravcom či inou právnickou alebo fyzickou osobou, 

pre ktorú sa preprava uskutočňuje  

Odosielateľ (objednávateľ) 

• právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvára s dopravcom zmluvu o preprave vecí  

Príjemca 

• právnická alebo fyzická osoba, ktorej je podľa prepravnej zmluvy určená zásielka 

Nebezpečný náklad 

• náklad, ktorý svojimi vlastnosťami môže ohroziť zdravie a životy osôb alebo zvierat a úžitkové 

vlastnosti vecí, na prepravu ktorého sú určené osobitné podmienky 

Článok III. 

DRUH A ROZSAH DOPRAVY  

Spoločnosť Bzenex BMP, s.r.o. (ďalej len „dopravca“) podniká v cestnej nákladnej doprave na 

základe rozhodnutia, ktoré je udelené dopravcovi ako „Povolenie na výkon povolania 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy". Toto rozhodnutie zo dňa 3.6.2014 vydal Okresný úrad 

Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. (Príloha č.1)  

 V zmysle rozhodnutia je podnikateľskou činnosťou dopravcu vnútroštátna nákladná cestná 

doprava.  

V rámci podnikateľskej činnosti dopravcu ide o cestnú nákladnú dopravu. Dopravca vykonáva 

prepravu formou vozovej zásielky, prepravu na skládku – likvidačné miesto zneškodnenia odpadu 

a prepravu tovaru ku konečným zhodnocovateľom. 

Preprava sa vykonáva formou vozových zásielok: 

• tento druh dopravnej činnosti sa týka najmä prepravy odpadu vo veľkoobjemových 
kontajneroch, prípadne špeciálnymi vozidlami určenými na prepravu 
veľkoobjemového odpadu 

 
 Samotná preprava pozostáva z nasledujúcich činností: 

a) presun vozidla zo strediska (z miesta parkovania vozidla) na miesto nakládky (k zákazníkovi),  

• v prípade, že bude použitá výmena plného kontajnera za prázdny, predchádza 
tomuto úkonu nakládka prázdneho kontajnera na ložnú plochu vozidla, 
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b) naloženie naplneného kontajnera na ložnú plochu vozidla a zaistenie nákladu sieťou alebo 
plachtou (v prípade výmeny predchádza tomuto úkonu zloženie prázdneho kontajnera na 
výmenu), 

c) preprava  kontajnera do určeného miesta zneškodnenia, zhromažďovania alebo ďalšieho 
zhodnotenia (využitia) odpadu, 

d) vykládka v určenom mieste zneškodnenia, zhromažďovania alebo ďalšieho zhodnotenia 
(využitia) odpadu (vykládka sa uskutočňuje automatizovane pomocou ovládania nadstavby), 

e) presun vozidla s prázdnym kontajnerom späť k zákazníkovi alebo do miesta ďalšej nakládky, 

f) po ukončení prepravy alebo pracovnej zmeny návrat na stredisko (miesto parkovania). 

Dopravca disponuje aj vozidlami, ktoré sú svojou konštrukciou určené priamo na prepravu 
rôznych druhov odpadu alebo špeciálnych druhov kontajnerov.  

Preprava kontajnerov sa môže uskutočňovať aj formou cestnej vozidlovej súpravy, ktorá je 
v takomto prípade zložená z ťažného vozidla so špeciálnou nadstavbou na prepravu kontajnerov 
a špeciálneho brzdeného prívesného vozidla. V závislosti od použitého typu nosiča, typu prívesu, 
objemu a typu kontajnerov je možné potom súpravou prepravovať aj viac kontajnerov. 

Vo všeobecnosti prichádzajú do úvahy nasledujúce jazdné súpravy: 

• dvojramenný nosič na prepravu vaňových kontajnerov s jednonápravovým prívesom, 

• dvojramenný nosič na prepravu vaňových kontajnerov s dvojnápravovým prívesom, 

• jednoramenný nosič na prepravu hákových kontajnerov s dvoj alebo trojnápravovým prívesom. 

 

Komodity prepravované dopravcom 

 Dopravca podniká na území Slovenskej republiky v oblasti nakladania s odpadmi a jeho 
hlavnými prepravnými aktivitami sú zber a preprava odpadov, na prepravu ktorých má vydané platné 
súhlasy a rozhodnutia od príslušných orgánov štátnej správy.  

Ďalšími prepravovanými komoditami sú sypké, tuhé materiály a iné. 

Dopravca neposkytuje služby v oblasti prepravy skaziteľných potravín a prepravy živých 
zvierat. Právo prepravy potravín a potravinárskych výrobkov po záručnej lehote, za účelom ich 
konečného zneškodnenia alebo využitia tým však nie je dotknuté. 

Článok IV. 

UZAVRETIE ZMLUVY O PREPRAVE  

Dopravca je povinný vykonať prepravu v prípade, že objednávateľ, pôvodca alebo držiteľ 
odpadu uzavrie s dopravcom zmluvu o preprave alebo vývoze odpadu, prípadne predloží dopravcovi 
záväznú objednávku s uvedením nasledujúcich identifikačných údajov: 

• meno spoločnosti (objednávateľa) podľa výpisu z Obchodného registra (v prípade fyzickej osoby 
úplné meno a priezvisko podľa občianskeho preukazu), 

• ulicu, číslo, PSČ a miesto sídla spoločnosti (v prípade fyzickej osoby adresu trvalého bydliska), 

• IČO a IČ DPH (ak má pridelené), v prípade fyzickej osoby číslo občianskeho preukazu, 

• rozsah objednávanej prepravy (miesto nakládky a vykládky, druh prepravovaného odpadu alebo 
materiálu, typ požadovaného kontajnera a jeho objem, iné podmienky), 

• termín plnenia objednávky, 
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• dohodnutú cenu za príslušnú jednotku a celkovú cenu poskytnutej služby, 

• originálna pečiatka a originálny podpis štatutárneho alebo splnomocneného zástupcu spoločnosti  

      (v prípade fyzickej osoby podpis objednávateľa), 

• kópiu výpisu z Obchodného registra (týka sa podnikateľských subjektov), 

• číslo účtu a bankové spojenie objednávateľa. 
 

Prepravca (objednávateľ) musí súhlasiť s dobou splatnosti faktúr v rozsahu 14 dní po uskutočnení 
dohodnutej služby alebo zdaniteľného plnenia, ak nie je v zmluve alebo objednávke dohodnuté inak. 

Článok V. 

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA PREPRAVY  

Objednávateľ je povinný zabezpečiť bezproblémový prístup k prepravovanému materiálu 
alebo odpadu. V prípade, že dopravca alebo konečný príjemca (napr. zneškodňovateľ odpadu) 
požaduje balenie prepravovaného materiálu, je objednávateľ povinný toto zabezpečiť v zmysle 
platnej legislatívy v SR. 

Objednávateľ je oprávnený žiadať o prepravu len takých materiálov a odpadov, na ktorých 
prepravu má dopravca vydané platné povolenia. 

 Objednávateľ má právo na uskutočnenie pravidelného vývozu odpadu z dohodnutých 
odpadových nádob podľa predpísaného harmonogramu a v rozsahu dohodnutom v platnej zmluve. 
V prípade, že nebol z technických príčin alebo z príčin mimo pôsobnosti dopravcu vývoz odpadu 
uskutočnený v danom termíne, má objednávateľ právo dohodnúť si s dopravcom iný náhradný 
termín, ak nie je v zmluve alebo objednávke dohodnuté inak. 

Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté na jednotlivých zložkách 
životného prostredia, ktoré vzniknú počas prepravy odpadov alebo materiálov v dôsledku 
nedodržania ustanovení platných pre pôvodcu (držiteľa) odpadov v zmysle NR SR č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 
366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a ďalšími, s týmito právnymi 
normami súvisiacimi predpismi.  

Objednávateľ má právo kontrolovať spôsob vykonávania dohodnutej prepravy a v prípade 
prepravy odpadov aj miesto zneškodnenia alebo využitia odpadov, ktoré boli predmetom prepravy. 

Pre účely uskutočnenia prepravy dopravcom podľa tohto prepravného poriadku sa medzi 
objednávateľom, v tomto prípade poväčšine pôvodcom alebo držiteľom odpadu, a dopravcom 
uzatvára zmluva o vývoze odpadu.  

Článok VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI DOPRAVCU 

Dopravca je povinný vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného 
poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav vozidla, spôsobilosť osádky 
vozidla (vodič, závozníci), technický stav komunikácií a nebránia tomu príčiny, ktoré dopravca 
nemôže ovplyvniť.  
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Dopravca je pri cyklickom (pravidelnom, kruhovom) zbere zodpovedný za činnosť osádky 
vozidla, a to najmä v súvislosti s uskutočnením vývozu odpadu v príslušný deň zo všetkých nádob 
v rozsahu dohodnutého harmonogramu (rozsah a druh nádob, určená vývozná lokalita a pod.). 

Dopravca je povinný uskutočniť zmluvne dohodnutú prepravu za podmienky, že odpad 
(tovar) je objednávateľom umiestnený v predpísaných odpadových nádobách (cyklický zber odpadu) 
alebo kontajneroch (vozové zásielky), ak nie je v zmluve alebo objednávke dohodnuté inak.  

Dopravca vykonáva kontrolu prevzatých odpadov, ktoré sú predmetom prepravy, počas ich 
prevzatia od objednávateľa, ako aj počas prepravy. Ak dopravca kontrolou zistí, že ide o nevhodný 
odpad (viď. Článok VIII.), je oprávnený odmietnuť prevzatie odpadu. 

Dopravca je povinný odovzdať prijímateľovi tovar (odpad) na základe informácií uvedených 
v sprievodnej listine (sprievodka, sprievodný list alebo čestné prehlásenie) a v rozsahu a množstve, 
ktoré boli deklarované pri nakládke. 

Dopravca je povinný po vykládke tovaru (odpadu) doručiť objednávateľovi doklad o množstve 
odpadu, ktoré bolo zozbierané, zneškodnené alebo zhodnotené (napr. vážny lístok zo skládky 
odpadov, zo zariadenia na zber odpadov alebo zariadenia na zhodnocovanie odpadov). Doklad 
o množstve alebo sprievodná listina musia byť potvrdené prijímateľom. Vykládka a odovzdanie 
tovaru prijímateľovi sa deje za účasti jeho poverených zástupcov a za účasti osádky vozidla dopravcu. 

Dopravca má právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch: 

• technickej nespôsobilosti odpadových nádob a kontajnerov, 

• nezaplatenia dohodnutej zálohy na prepravu alebo fakturovanej ceny za prepravu, 

• nesprístupnenia miesta nakládky, 

• zmeny miesta dodávky alebo prepravnej trasy objednávateľom bez 
predchádzajúceho upozornenia dopravcu (minimálne 24 hod. vopred pred 
plánovaným dňom vykonania prepravy), 

• nevystavenie potrebných sprievodných dokladov, 

• neoznačenia obalov alebo nádob pri preprave nebezpečných vecí príslušnými 
symbolmi a identifikačnými listami, 

• preťaženia odpadových nádob alebo kontajnerov, 

• prekročenia limitných rozmerov, limitných hmotností alebo koncentrácií, 

• požiadaviek väčšieho rozsahu prepravy ako bol v zmluvne dohodnutý, 

• zamrznutia odpadov v kontajneroch alebo prepravných obaloch, ich nevhodnej 
konzistencií alebo nevhodného zloženia, 

• nesprávnej deklarácie prepravovaných odpadov, vecí (materiálov), 

• požiadavky zmeny harmonogramu mimo stanovenej lehoty. 

Článok VII. 

ROZSAH ZODPOVEDNOSTI DOPRAVCU ZA SPÔSOBENÚ ŠKODU 

Za škodu spôsobenú prepravcovi neuskutočnením prepravy, o ktorej už bola uzavretá 
prepravná zmluva, zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných výdajov spojených 
s neuskutočnením prepravy. 
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Právo na náhradu škody musí odosielateľ alebo príjemca uplatniť u dopravcu len písomne, 
pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho 
nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravnej listiny. 

Článok VIII. 

VYLÚČENIE VECÍ Z PREPRAVY 

Z prepravy uskutočňovanej dopravcom sú v prvom rade vylúčené skupiny, podskupiny alebo 
druhy odpadov, na ktorých nie sú vydané súhlasy alebo rozhodnutia príslušných orgánov štátnej 
správy. Ďalej sú vylúčené odpady z výbušnín (podskupina č. 16 04 podľa Katalógu odpadov 
uvedeného vo vyhláške č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) a rádioaktívne odpady. 

Dopravca vylúči z prepravy aj tie materiály, ktoré je oprávnený prepravovať alebo s ktorými je 
oprávnený nakladať, ale nespĺňajú podmienky zmluvy o preprave (zmluvy o vývoze odpadu) alebo 
nespĺňajú podmienky balenia a označenia, alebo objednávateľ nepredložil potrebné sprievodné 
dokumenty, vrátane informácií o zložení a vlastnostiach zásielky. 

Z prepravy uskutočňovanej dopravcom je bezpodmienečne vylúčená preprava osôb 
s výnimkou osádky vozidla prislúchajúcej k výkonu prepravy. 

Článok IX. 

PREPRAVA NEBEZPEČNÝCH VECÍ V SÚLADE S DOHODOU ADR 

Objednávateľ si môže objednať prepravu nebezpečného odpadu ako prepravu nebezpečných 
vecí podľa Dohody ADR a dopravca môže takúto prepravu vykonať v rozsahu platných povolení na 
tento typ prepravy.  

Podmienky realizácie prepravy nebezpečných vecí, ako aj práva a povinnosti zúčastnených 
strán sú detailne popísané v internej smernici SM č.35 Preprava a manipulácia s nebezpečnými 
vecami v súlade s Dohodou ADR . 
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Článok I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Tento Prepravný poriadok spoločnosti Bzenex BMP, s.r.o., bol vypracovaný v zmysle zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.  

 

Základné údaje o dopravcovi 

Meno dopravcu:  Bzenex BMP, s.r.o. 

Sídlo dopravcu:   Bzenica č. 344, 966 01 Bzenica 

IČO:    36 77 64 59 

Štatutárny zástupcovia:  Ing. Slavomír Faško, konateľ     

Zodpovedný zástupca:  Ing. Milan Mylbachr 

Vedúci dopravy:  Ing. Slavomír Faško  

Telefón:   045/681 29 42 

 

Hlavnou činnosťou dopravcu je preprava odpadov. Obsahom prepravného poriadku sú práva, 

povinnosti a podmienky jednotlivých zúčastnených strán (dopravca, prepravca, príjemca) pri 

vykonávaní cestnej nákladnej dopravy.  

Článok II. 

ZÁKLADNÉ NÁZVOSLOVIE  

Nakoľko tento prepravný poriadok slúži nielen pre potreby dopravcu, štátnych orgánov, ale aj 

ako podklad pre objednávateľov prepravy pre uzavretie zmluvy o preprave, uvádzajú sa ďalej len 

vybrané pojmy v doprave tak, ako sú dané platnou legislatívou Slovenskej republiky (STN 01 8500).  

Doprava 

• úmyselný pohyb (jazda, plavba, let) dopravných prostriedkov po dopravných cestách alebo 

činnosť dopravných zariadení, ktorými sa uskutočňuje preprava 

Preprava 

• činnosť, ktorou sa priamo uskutočňuje premiestnenie (premiestňovanie) osôb a vecí 

dopravnými prostriedkami 

Dopravca 

• právnická alebo fyzická osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu alebo vlastnú potrebu 

Prepravca 

• súhrnný názov pre odosielateľa a príjemcu 

 

 

 

 



4 

Cestná doprava 

• doprava, pri ktorej sa zaisťuje premiestňovanie osôb (osobná doprava) a vecí (nákladná 

doprava) cestnými vozidlami (cestnými dopravnými prostriedkami), ako aj premiestňovanie 

cestných vozidiel samých po pozemných komunikáciách, dopravných plochách a voľno teréne 

Prepravný poriadok 

• predpis dopravcu, ktorým sú určené prepravné podmienky 

Prepravné podmienky 

• podmienky, ktorými sú pri preprave pre cudzie potreby upravené práva a povinnosti 

zúčastnených osôb 

Prepravná zmluva 

• zmluva uzavretá medzi dopravcom a prepravcom či inou právnickou alebo fyzickou osobou, 

pre ktorú sa preprava uskutočňuje  

Odosielateľ (objednávateľ) 

• právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvára s dopravcom zmluvu o preprave vecí  

Príjemca 

• právnická alebo fyzická osoba, ktorej je podľa prepravnej zmluvy určená zásielka 

Nebezpečný náklad 

• náklad, ktorý svojimi vlastnosťami môže ohroziť zdravie a životy osôb alebo zvierat a úžitkové 

vlastnosti vecí, na prepravu ktorého sú určené osobitné podmienky 

Článok III. 

DRUH A ROZSAH DOPRAVY  

Spoločnosť Bzenex BMP, s.r.o. (ďalej len „dopravca“) podniká v cestnej nákladnej doprave na 

základe rozhodnutia, ktoré je udelené dopravcovi ako „Povolenie na výkon povolania 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy". Toto rozhodnutie zo dňa 3.6.2014 vydal Okresný úrad 

Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. (Príloha č.1)  

 V zmysle rozhodnutia je podnikateľskou činnosťou dopravcu vnútroštátna nákladná cestná 

doprava.  

V rámci podnikateľskej činnosti dopravcu ide o cestnú nákladnú dopravu. Dopravca vykonáva 

prepravu formou vozovej zásielky, prepravu na skládku – likvidačné miesto zneškodnenia odpadu 

a prepravu tovaru ku konečným zhodnocovateľom. 

Preprava sa vykonáva formou vozových zásielok: 

• tento druh dopravnej činnosti sa týka najmä prepravy odpadu vo veľkoobjemových 
kontajneroch, prípadne špeciálnymi vozidlami určenými na prepravu 
veľkoobjemového odpadu 

 
 Samotná preprava pozostáva z nasledujúcich činností: 

a) presun vozidla zo strediska (z miesta parkovania vozidla) na miesto nakládky (k zákazníkovi),  

• v prípade, že bude použitá výmena plného kontajnera za prázdny, predchádza 
tomuto úkonu nakládka prázdneho kontajnera na ložnú plochu vozidla, 
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b) naloženie naplneného kontajnera na ložnú plochu vozidla a zaistenie nákladu sieťou alebo 
plachtou (v prípade výmeny predchádza tomuto úkonu zloženie prázdneho kontajnera na 
výmenu), 

c) preprava  kontajnera do určeného miesta zneškodnenia, zhromažďovania alebo ďalšieho 
zhodnotenia (využitia) odpadu, 

d) vykládka v určenom mieste zneškodnenia, zhromažďovania alebo ďalšieho zhodnotenia 
(využitia) odpadu (vykládka sa uskutočňuje automatizovane pomocou ovládania nadstavby), 

e) presun vozidla s prázdnym kontajnerom späť k zákazníkovi alebo do miesta ďalšej nakládky, 

f) po ukončení prepravy alebo pracovnej zmeny návrat na stredisko (miesto parkovania). 

Dopravca disponuje aj vozidlami, ktoré sú svojou konštrukciou určené priamo na prepravu 
rôznych druhov odpadu alebo špeciálnych druhov kontajnerov.  

Preprava kontajnerov sa môže uskutočňovať aj formou cestnej vozidlovej súpravy, ktorá je 
v takomto prípade zložená z ťažného vozidla so špeciálnou nadstavbou na prepravu kontajnerov 
a špeciálneho brzdeného prívesného vozidla. V závislosti od použitého typu nosiča, typu prívesu, 
objemu a typu kontajnerov je možné potom súpravou prepravovať aj viac kontajnerov. 

Vo všeobecnosti prichádzajú do úvahy nasledujúce jazdné súpravy: 

• dvojramenný nosič na prepravu vaňových kontajnerov s jednonápravovým prívesom, 

• dvojramenný nosič na prepravu vaňových kontajnerov s dvojnápravovým prívesom, 

• jednoramenný nosič na prepravu hákových kontajnerov s dvoj alebo trojnápravovým prívesom. 

 

Komodity prepravované dopravcom 

 Dopravca podniká na území Slovenskej republiky v oblasti nakladania s odpadmi a jeho 
hlavnými prepravnými aktivitami sú zber a preprava odpadov, na prepravu ktorých má vydané platné 
súhlasy a rozhodnutia od príslušných orgánov štátnej správy.  

Ďalšími prepravovanými komoditami sú sypké, tuhé materiály a iné. 

Dopravca neposkytuje služby v oblasti prepravy skaziteľných potravín a prepravy živých 
zvierat. Právo prepravy potravín a potravinárskych výrobkov po záručnej lehote, za účelom ich 
konečného zneškodnenia alebo využitia tým však nie je dotknuté. 

Článok IV. 

UZAVRETIE ZMLUVY O PREPRAVE  

Dopravca je povinný vykonať prepravu v prípade, že objednávateľ, pôvodca alebo držiteľ 
odpadu uzavrie s dopravcom zmluvu o preprave alebo vývoze odpadu, prípadne predloží dopravcovi 
záväznú objednávku s uvedením nasledujúcich identifikačných údajov: 

• meno spoločnosti (objednávateľa) podľa výpisu z Obchodného registra (v prípade fyzickej osoby 
úplné meno a priezvisko podľa občianskeho preukazu), 

• ulicu, číslo, PSČ a miesto sídla spoločnosti (v prípade fyzickej osoby adresu trvalého bydliska), 

• IČO a IČ DPH (ak má pridelené), v prípade fyzickej osoby číslo občianskeho preukazu, 

• rozsah objednávanej prepravy (miesto nakládky a vykládky, druh prepravovaného odpadu alebo 
materiálu, typ požadovaného kontajnera a jeho objem, iné podmienky), 

• termín plnenia objednávky, 
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• dohodnutú cenu za príslušnú jednotku a celkovú cenu poskytnutej služby, 

• originálna pečiatka a originálny podpis štatutárneho alebo splnomocneného zástupcu spoločnosti  

      (v prípade fyzickej osoby podpis objednávateľa), 

• kópiu výpisu z Obchodného registra (týka sa podnikateľských subjektov), 

• číslo účtu a bankové spojenie objednávateľa. 
 

Prepravca (objednávateľ) musí súhlasiť s dobou splatnosti faktúr v rozsahu 14 dní po uskutočnení 
dohodnutej služby alebo zdaniteľného plnenia, ak nie je v zmluve alebo objednávke dohodnuté inak. 

Článok V. 

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA PREPRAVY  

Objednávateľ je povinný zabezpečiť bezproblémový prístup k prepravovanému materiálu 
alebo odpadu. V prípade, že dopravca alebo konečný príjemca (napr. zneškodňovateľ odpadu) 
požaduje balenie prepravovaného materiálu, je objednávateľ povinný toto zabezpečiť v zmysle 
platnej legislatívy v SR. 

Objednávateľ je oprávnený žiadať o prepravu len takých materiálov a odpadov, na ktorých 
prepravu má dopravca vydané platné povolenia. 

 Objednávateľ má právo na uskutočnenie pravidelného vývozu odpadu z dohodnutých 
odpadových nádob podľa predpísaného harmonogramu a v rozsahu dohodnutom v platnej zmluve. 
V prípade, že nebol z technických príčin alebo z príčin mimo pôsobnosti dopravcu vývoz odpadu 
uskutočnený v danom termíne, má objednávateľ právo dohodnúť si s dopravcom iný náhradný 
termín, ak nie je v zmluve alebo objednávke dohodnuté inak. 

Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté na jednotlivých zložkách 
životného prostredia, ktoré vzniknú počas prepravy odpadov alebo materiálov v dôsledku 
nedodržania ustanovení platných pre pôvodcu (držiteľa) odpadov v zmysle NR SR č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 
366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a ďalšími, s týmito právnymi 
normami súvisiacimi predpismi.  

Objednávateľ má právo kontrolovať spôsob vykonávania dohodnutej prepravy a v prípade 
prepravy odpadov aj miesto zneškodnenia alebo využitia odpadov, ktoré boli predmetom prepravy. 

Pre účely uskutočnenia prepravy dopravcom podľa tohto prepravného poriadku sa medzi 
objednávateľom, v tomto prípade poväčšine pôvodcom alebo držiteľom odpadu, a dopravcom 
uzatvára zmluva o vývoze odpadu.  

Článok VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI DOPRAVCU 

Dopravca je povinný vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného 
poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav vozidla, spôsobilosť osádky 
vozidla (vodič, závozníci), technický stav komunikácií a nebránia tomu príčiny, ktoré dopravca 
nemôže ovplyvniť.  
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Dopravca je pri cyklickom (pravidelnom, kruhovom) zbere zodpovedný za činnosť osádky 
vozidla, a to najmä v súvislosti s uskutočnením vývozu odpadu v príslušný deň zo všetkých nádob 
v rozsahu dohodnutého harmonogramu (rozsah a druh nádob, určená vývozná lokalita a pod.). 

Dopravca je povinný uskutočniť zmluvne dohodnutú prepravu za podmienky, že odpad 
(tovar) je objednávateľom umiestnený v predpísaných odpadových nádobách (cyklický zber odpadu) 
alebo kontajneroch (vozové zásielky), ak nie je v zmluve alebo objednávke dohodnuté inak.  

Dopravca vykonáva kontrolu prevzatých odpadov, ktoré sú predmetom prepravy, počas ich 
prevzatia od objednávateľa, ako aj počas prepravy. Ak dopravca kontrolou zistí, že ide o nevhodný 
odpad (viď. Článok VIII.), je oprávnený odmietnuť prevzatie odpadu. 

Dopravca je povinný odovzdať prijímateľovi tovar (odpad) na základe informácií uvedených 
v sprievodnej listine (sprievodka, sprievodný list alebo čestné prehlásenie) a v rozsahu a množstve, 
ktoré boli deklarované pri nakládke. 

Dopravca je povinný po vykládke tovaru (odpadu) doručiť objednávateľovi doklad o množstve 
odpadu, ktoré bolo zozbierané, zneškodnené alebo zhodnotené (napr. vážny lístok zo skládky 
odpadov, zo zariadenia na zber odpadov alebo zariadenia na zhodnocovanie odpadov). Doklad 
o množstve alebo sprievodná listina musia byť potvrdené prijímateľom. Vykládka a odovzdanie 
tovaru prijímateľovi sa deje za účasti jeho poverených zástupcov a za účasti osádky vozidla dopravcu. 

Dopravca má právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch: 

• technickej nespôsobilosti odpadových nádob a kontajnerov, 

• nezaplatenia dohodnutej zálohy na prepravu alebo fakturovanej ceny za prepravu, 

• nesprístupnenia miesta nakládky, 

• zmeny miesta dodávky alebo prepravnej trasy objednávateľom bez 
predchádzajúceho upozornenia dopravcu (minimálne 24 hod. vopred pred 
plánovaným dňom vykonania prepravy), 

• nevystavenie potrebných sprievodných dokladov, 

• neoznačenia obalov alebo nádob pri preprave nebezpečných vecí príslušnými 
symbolmi a identifikačnými listami, 

• preťaženia odpadových nádob alebo kontajnerov, 

• prekročenia limitných rozmerov, limitných hmotností alebo koncentrácií, 

• požiadaviek väčšieho rozsahu prepravy ako bol v zmluvne dohodnutý, 

• zamrznutia odpadov v kontajneroch alebo prepravných obaloch, ich nevhodnej 
konzistencií alebo nevhodného zloženia, 

• nesprávnej deklarácie prepravovaných odpadov, vecí (materiálov), 

• požiadavky zmeny harmonogramu mimo stanovenej lehoty. 

Článok VII. 

ROZSAH ZODPOVEDNOSTI DOPRAVCU ZA SPÔSOBENÚ ŠKODU 

Za škodu spôsobenú prepravcovi neuskutočnením prepravy, o ktorej už bola uzavretá 
prepravná zmluva, zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných výdajov spojených 
s neuskutočnením prepravy. 
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Právo na náhradu škody musí odosielateľ alebo príjemca uplatniť u dopravcu len písomne, 
pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho 
nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravnej listiny. 

Článok VIII. 

VYLÚČENIE VECÍ Z PREPRAVY 

Z prepravy uskutočňovanej dopravcom sú v prvom rade vylúčené skupiny, podskupiny alebo 
druhy odpadov, na ktorých nie sú vydané súhlasy alebo rozhodnutia príslušných orgánov štátnej 
správy. Ďalej sú vylúčené odpady z výbušnín (podskupina č. 16 04 podľa Katalógu odpadov 
uvedeného vo vyhláške č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) a rádioaktívne odpady. 

Dopravca vylúči z prepravy aj tie materiály, ktoré je oprávnený prepravovať alebo s ktorými je 
oprávnený nakladať, ale nespĺňajú podmienky zmluvy o preprave (zmluvy o vývoze odpadu) alebo 
nespĺňajú podmienky balenia a označenia, alebo objednávateľ nepredložil potrebné sprievodné 
dokumenty, vrátane informácií o zložení a vlastnostiach zásielky. 

Z prepravy uskutočňovanej dopravcom je bezpodmienečne vylúčená preprava osôb 
s výnimkou osádky vozidla prislúchajúcej k výkonu prepravy. 

Článok IX. 

PREPRAVA NEBEZPEČNÝCH VECÍ V SÚLADE S DOHODOU ADR 

Objednávateľ si môže objednať prepravu nebezpečného odpadu ako prepravu nebezpečných 
vecí podľa Dohody ADR a dopravca môže takúto prepravu vykonať v rozsahu platných povolení na 
tento typ prepravy.  

Podmienky realizácie prepravy nebezpečných vecí, ako aj práva a povinnosti zúčastnených 
strán sú detailne popísané v internej smernici SM č.35 Preprava a manipulácia s nebezpečnými 
vecami v súlade s Dohodou ADR . 


