Zmluva o odbere odpadov
uzatvorená podľa § 536a nasl. Obchodného zákonníka

Pôvodca odpadu: Obec Zubrohlava
Sídlo: Plátennícka 464 029 43 Zubrohlava
IČO: 00 315 044
V zastúpení: Pavol Bugeľ - starosta
Odberateľ odpadu:
Obchodné meno
Sídlo:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný:
Telefón, email:

Peter Bolek – EKORAY
Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo
Petrom Bolekom
Prima banka Slovensko a.s.
4012299001/5600
10846671
SK 1020470352
Živnostenský register Obvodného úradu Námestovo číslo: 507-1135
043/5581566, ekoray@ekoray.sk
Čl. I.
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Odberateľa zber odpadov vymedzených v tejto zmluve, za
účelom ich spracovania a zhodnotenia v zariadení na zhodnocovanie odpadov a zaplatiť za ne cenu
dohodnutú v čl. III bod 3.2 tejto zmluvy.
1.2.Odberateľ sa zaväzuje preberať odpad od Pôvodcu na vopred dohodnutom mieste a prepravovať
prevzatý odpad na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné náklady.
1.3.Odberateľ na základe zmlúv zabezpečuje oddelený zber a spracovanie elektroodpadu pre tieto
organizácie zodpovednosti výrobcov: ASEKOL SK s.r.o., EKOLAMP Slovakia – Združenie
vyrobcov a distribútorov svetelnej techniky, ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre
recykláciu, SEWA, a.s. , SLOVMAS, a.s.,
Čl. II
Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1. Pôvodca sa zaväzuje odovzdávať odpady Odberateľovi za účelom ich spracovania a zhodnotenia
v spracovateľskom zariadení Odberateľa.
2.2. Odberateľ nakladá s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. a príslušných platných vyhlášok a
predpisov
2.3. Odberateľ sa zaväzuje odoberať od Pôvodcu nasledovné druhy odpadov:
ostatný odpad
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,
20 01 23 a 20 01 35
nebezpečný odpad

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
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
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a
20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
2.4. Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť odber odpadu vo vopred dohodnutom termíne s Pôvodcom
minimálne 2 – krát ročne.
2.5. Odberateľ sa zaväzuje:
- dodržiavať legislatívne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia
počas celého výkonu prác, ako aj dodržiavanie podmienok bezpečnosti práce a požiarnej
ochrany
-po prevzatí odpadu prebrať všetky práva a povinnosti pôvodcu a držiteľa vyplývajúce z
legislatívnych predpisov odpadového hospodárstva
2.6. Odberateľ má právo odmietnuť odobrať odpady, iba ak nejde o druhy odpadov uvedené v bode
2.3.
2.7. Odberateľ má na spracovanie a zhodnotenie odobratého odpadu zo zákona 90 dní. Výstupný
materiál po spracovaní sa stáva výlučným vlastníctvom Odberateľa.
2.8. Odberateľ sa zaväzuje bezodkladne vyhotoviť preberací protokol o prevzatí odpadu a zaslať ho
na adresu pôvodcu v mesiaci vývozu.
2.9. Odberateľ sa zaväzuje na vyžiadanie Pôvodcu minimálne 1x ročné vystaviť pôvodcovi písomné
potvrdenie o množstve a spôsobe zhodnotenia ním dodaného odpadu na základe dodacích listov.
Čl. III.
Zmluvná cena
3.1. Cena zahŕňa:
− technické, organizačné, legislatívne zabezpečenie odberu odpadu
− fyzické odobratie odpadu
− prepravu odpadu
− skladovanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadu
3.2.Odberateľ je povinný zaplatiť Pôvodcovi za odber odpadu v členení na jednotlivé kategórie cenu
(bez DPH), ktorá je upravená v prílohe č. 1 tejto zmluvy
Odberateľ si uplatňuje nárok na zmenu ceny za odber odpadu pri zmene burzovej ceny druhotných
surovín
3.3. K dohodnutej cene bude pripočítaná príslušná sadzba DPH podľa platnej legislatívy. Fakturácia sa
uskutočňuje na základe dokumentov súvisiacich s odberom odpadu.
3.4. Splatnosť faktúr je 15. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola faktúra vystavená.

Čl. IV.
Dodržiavanie platných predpisov
4.1. Odberateľ a Pôvodca sa zaväzuje, že plnenie jeho povinností podľa tejto zmluvy a konanie jeho
zamestnancov alebo ich zástupcov a iných predstaviteľov nebude porušovať žiadne zákony, smernice,
nariadenia, rozhodnutia, správne akty, ani zmluvy.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
5.1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
5.2. Zmena tejto zmluvy je možná výlučne písomnou formou, na základe dohody obidvoch zmluvných
strán.
5.3. Táto zmluva nadobúda svoju platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami.
5.4. Táto zmluva stráca platnosť na základe týchto právnych skutočnosti:
- písomnou dohodou účastníkov
- na základe písomnej výpovede, kde výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca po dni doručenia výpovede
- odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany v prípade, že si druhá strana neplní povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy; odstúpenie je účinné v momente jeho doručenia druhej zmluvnej strane
- ak Odberateľ stratí na základe rozhodnutia správnych orgánov oprávnenia na spracovanie odpadov
(v takom prípade je odberateľ povinný túto skutočnosť bezprostredne oznámiť dodávateľovi a
účinne mu poskytnúť súčinnosť pri nájdení iného odberateľa)
− ak Pôvodca prestane prevádzkovať činnosť, pri ktorej vznikajú odpady uvedené v tejto
zmluve
5.5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
ju podpísali.

V Zubrohlave dňa

V Námestove, dňa 02.01.2016

za Pôvodcu odpadu

za Odberateľa odpadu

Príloha č. 1
Peter Bolek – EKORAY, Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo IČO:10846671
Tel.:043/5581566

Cenová ponuka na zber elektroodpadu

P. č.

Názov odpadu

Jednotková cena
(bez DPH)
sústredené na 1
zbernom mieste

5.

Veľké domáce spotrebiče
(chladničky a chladiace zariadenia s výnimkou
priemyselných chladiarenských zariadení)
Veľké domáce spotrebiče
(el. pece, práčky, mikrovlné rúry....
Malé domáce spotrebiče
(vysávače,žehličky, mlynčeky, fritézy...
Informačné technológie a
telekomunikačné zariadenia
(počítače, monitory, tlačiarne, telefónne prístroje,
mobilné telefóny, písacie stroje...
Spotrebná elektronika
(rádia, televízory, hi-fi zariadenia, DVD)

6.

Olovené batérie (bez nároku na RF)

0,10 EUR/kg

7.

Lineárne a kompaktné žiarivky

0,0 EUR/kg

1.
2.
3.
4.

0,0 EUR/kg

0,04EUR/kg
0,04 EUR/kg
0,04 EUR/kg

0,04 EUR/kg

