Zmluva o zbere odpadu
zn.2015Nr/Obec_Ratnovce
podl'a ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

.1. Zmluvné strany
Dodávatel':

Obec Ratnovce

Sídlo:
Oprávnený zástupca:
IČO:

Ratnovce 152, 922 31 Sokolovce
p. Peter Gogol
00011002

Odberatel':
Obchodné meno:
Sídlo:
Oprávnený zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Obchodný register:

BOMAT

S.

r. o.

92201 Vel'ké Orvište 35
Ing. Adam Boleček, konatel'
VÚB a. s, Pobočka Piešťany
SK96 0200 0000 0013 61427557
SUBASKBX
36235288
2020170317
SK2020170317
Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka Č. 11828/T

2. Predmet zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy je záväzok odberatel'a vykonávať pre dodávateľa
nasledovného odpadu na spracovanie (zhodnocovanie a zneškodňovanie):

odber

Katalóg. číslo

Kategória

Názov odpadu

20 01 21

N

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

2001 23

N

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uhl'ovodíky

2001 33

N

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 160602
alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie

2001 34

O

batérie a akumulátory.iné ako uvedené v 20 01 33

2001 35

N

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné
ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce
nebezpečné časti

2001 36

O

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21,2001 23 a 20 01 35,

1

resp. podl'a kategorizácie
1 k vyhláške č. 315/2010

elektrických
Z.z.:

a ele

I

ch zariadení,

uvedených

v prílohe č.

Kategória č. 1: Velké domáce spotrebiče

1. Vel'ké chladiarenské

spotrebiče

2. Chladničky
3. Mrazničky
4. Iné vel'ké spotrebiče

používané

na chladenie,

konzervovanie

a skladovanie

potravín

5.
6.
7.
8.

Práčky
•
Sušičky
Umývačky riadu
Sporáky a rúry na pečenie
9. Elektrické sporáky
10. Elektrické varné dosky
11. Mikrovlnné rúry
12. Iné vel'ké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín
13. Elektrické spotrebiče na vykurovanie
14. Elektrické radiátory
15. Iné vel'ké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie
16. Elektrické ventilátory
17. Klimatizačné zariadenia
18. Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu
19. Iné

Kategória č. 2: Malé domáce spotrebiče
1. Vysávače

2. Čističe kobercov
3. Iné spotrebiče na čistenie
4. Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
5. Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangl'ovanie a inú starostlivosť o šatstvo
6. Hriankovače
7. Fritézy
8. Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
9. Elektrické nože
10. Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné
spotrebiče na starostlivosť o telo
11. Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie
času
12. Váhy
13. Iné

Kategória č. 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
Centralizované spracovanie údajov:
1. Servery
2. Minipočítače
3. Tlačiarne

Osobné počítače:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Osobné počítače (vrátane procesorov)
Zobrazovacie
zariadenia z osobných počítačov
Klávesnice
Polohovacie zariadenia k osobným počítačom
Reproduktory
k osobným počítačom
Laptopy

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Notebooky
Elektronické diáre
Tlačiarne
Kopírovacie zariadenia
Elektrické a elektronické písacie stroje
Vreckové a stolové kalkulačky
Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo
elektronické sprostredkovanie informácií
Užívatel'ské terminály a systémy
Faxové prístroje
Telex
Telefónne prístroje
Telefónne automaty
Bezdrôtové telefónne prístroje
Mobilné telefónne prístroje
Záznamníky
Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií
prostredníctvom telekomunikácií
Iné

Kategória Č. 4: Spotrebná elektronika
1. Rozhlasové prijímače
2. Televízne prijímače
3. Videokamery
4. Videorekordéry
5. Hi-ti zariadenia
6. Zosilňovače zvuku
7. Hudobné nástroje
8. Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo
obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako
prostredníctvom telekomunikácií
9. Iné
Kategória Č. 5: Osvet/'ovacie zariadenia
1. Osvetl'ovacie zariadenia (okrem osvetl'ovacich zariadení v domácnostiach)
Plynové výbojky:
2. Lineárne žiarivky
3. Kompaktné žiarivky
4. Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými
parami
5. Nízkotlakové sodíkové výbojky
6. Iné osvetl'ovacie zariadenia alebo telesá na šírenie alebo usmerňovanie svetla s
výnimkou žiaroviek s volfrámovým vláknom
7. Iné
Kategória Č. 6: Elektrické a elektronické nástroje (okrem velkých stacionárnych
priemyselných nástrojov)
1. Vŕtačky
2. Pílky
3. Šijacie stroje
4. Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie,
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3. Podmienky plnenia služby
3.1. Dodávatel' zhromaždí odpad na zberných miestach v množstve a termíne podl'a
vzájomnej dohody.
3.2. Odberatel' prehlasuje, že na výkon činností ( bod. 2 ) má platné oprávnenia zo strany
príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy.

4. Cena
4.1. Odberatel' zaplatí dodávatel'ovi za odpad uvedený v čl. 2 tejto zmluvy cenu:
a)
0,10 EUR/kg, ak bude elektroodpad kompletný a mechanicky nepoškodený,
t.j.,
ak
množstvo
nekompletných'"
spotrebičov
nepresiahne
10%
hmotnostného pomeru celej dodávky odpadu,
b)
0,08 EUR/kg, ak bude elektroodpad
nekompletný, t.j., ak množstvo
nekornpletných'" spotrebičov nepresiahne 60% hmotnostného pomeru celej
dodávky odpadu,
c)
0,03 EUR/kg, ak bude elektroodpad nekompletný, t.j., ak množstvo
nekompletných'" spotrebičov presiahne 60% hmotnostného pomeru celej
dodávky odpadu.
4.2. Jednotkovú cenu určí odberateľ na základe vyhodnotenia dodávky po prijme do
zariadenia na zhodnocovanie odpadov, resp. priamo pri zbere v súčinnosti s
dodávatel'om. Súčasťou každého záznamu hodnotenia dodávky musí byť okrem
opisu aj fotodokumentácia zo zberu u objednávatel'a, resp. z príjmu do skladu
u odberatel'a.
4.3. Po každom prijme odošle skladovú príjemku odberatel' dodávatel'ovi elektronickou
poštou, ako výzvu na vystavenie faktúry. Tá musí minimálne obsahovať celkové
množstvo odpadu, kategorizáciu podl'a prílohy č. 1 k vyhláške Č. 315/2010 Z.z.
a taktiež cenu, ktorá sa stanoví podľa členenia v bode 4.1. V prípade kategórii b) a c)
(členenie z bodu 4.1.) je povinný na žiadosť dodávatel'a zaslať odberatel' aj
fotodokumentáciu elektronickou poštou z konkrétnej dodávky odpadu.
4.4. Prepravu a spracovanie odpadu zabezpečí na vlastné náklady odberatel'.
4.5. Dodávateľovi vzniká nárok fakturovať odberatel'ovi odobratý odpad v deň odberu
odpadu na spracovanie na základe skladovej príjemky (bod 4.3), najneskôr však v
15. deň nasledujúceho mesiaca, v ktorom bol odpad dodaný - zbernou faktúrou.
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia.

5. Záverečné ustanovenia
5.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a § 5a
zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47aodst.1 Občianskeho zákonníka v
platnom znení.
5.2. Zmluva sa uzatvára na dobu päť rokov.
5.3. Ceny uvedené v tejto zmluve sú platné po dobu, pokial' sa obe strany nedohodnú
inak. Aktualizované ceny musia byť definované formou písomného dodatku k tejto
zmluve.
*1 - na základe vyhlášky MŽP SR č. 208/2005 z. z., je odberateľ povinný zbierať a zhromažd'ovať OEEZ mechanicky nepoškodený a
nerozobratý, pričom poškodením sa rozumie mechanický zásah do tej časti OEEZ, kde by mohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok
(Iuminofórum z obrazoviek a monitorov, ortuť zo žiariviek a spínačov, ortuť a olovo z batérií, atď.), resp. rozobratim odstránenie
prívodnej kabeláže, elektromotorov alebo transformátorov.
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5.4. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú robené formou písomných príloh.
5.5. Ukončenie zmluvy je možné dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou jednej zo
zmluvných strán. Výpovedná doba je dvojmesačná a začína plynúť 1. dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.
5.6. Informácie o cenách v tejto zmluve sú dôverné a bez súhlasu oboch zmluvných
strán nesmú byť poskytnuté tretej strane.
5.7. Ďalšie vzťahy neupravené
touto zmluvou sa riadia príslušnými
platnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o odpadoch Č. 223/2001 Z. z.
5.8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá strana dostala jeden
rovnopis.
5.9. Podpisom tejto zmluvy strácajú platnosť všetky staršie zmluvy o odbere odpadu
medzi dodávatel'om a odberatel'om.

V Ratnovciach, dňa 13.3.2015

Vo Vel'kom Orvišti , dňa 13.3.2015
BOMA"f s.r.o.
922 01 VEĽKÉ ORVISTE 35
1(;0:36235 288;IČ DPH:SK2020170317
TEL.lFAX: 033 I 7746241

®
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Príloha č. 1 k zmluve o zbere odpadu
zn. 2015Nr/Obec_Ratnovce
podl'a ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

1. Zmluvné strany
Dodávatel':

Obec Ratnovce

Sídlo:
Oprávnený zástupca:
IČO:

Ratnovce 152, 922 31 Sokolovce
p. Peter Gogol
00011002

Odberatel':
Obchodné meno:
Sídlo:
Oprávnený zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Obchodný register:

BOMAT S.r.o.
92201 Veľké Orvište 35
Ing. Adam Boleček, konateľ
36235288
2020170317
SK2020170317
Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka Č. 11828/T

2. Predmet zmluvy
2.1. Predmetom prílohy k zmluve je záväzok odberateľa vykonávať pre dodávateľa odber
nasledovného odpadu:
Katalóg. číslo
2001 25

Kategória
O

Názov odpadu
jedlé oleje a tuky

2001 26

N

oleje a tuky iné ako uvedené v 2001 25

2001 27

N

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky

2001 28

O

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako
uvedené v 20 01 27

3. Cena služby
3.1. Odberateľ odoberie odpad a po jeho prevážení zaplatí dodávateľ odberateľovi cenu,
ktorá je násobkom hmotnosti a jednotkovej ceny 0,30,- €/kg v nasledovných
kategóriách:
Katalóg. číslo
2001 27

Kategória
N

Názov odpadu
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky

2001 28

O

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako
uvedené v 2001 27

3.2.

Služb
odber odpadu v uvedených
kategóriách
d á ateľa bezplatne v nasledovných kategóriách:
Kategória
N

3.3.

vykoná

odberatel'

pre

Názov odpadu
oleje a tuky iné ako uvedené v 2001 25

eratel' odoberie odpad a po jeho prevážení u odberatel'a zaplatí dodávatel'ovi
cenu, ktorá je násobkom hmotnosti a jednotkovej ceny O,20,-€/kg v nasledujúcich
ategóriách:

alóg. číslo
2001 25

Kategória
O

Názov odpadu
jedlé oleje a tuky

3,4, Prepravu odpadu zo zberného miesta dodávatel'a vykonáva odberatel' bezplatne, ak
dodávatel' zhromaždí na jednom mieste min. 1,50 t odpadu (uvedených v bode 2.1),
resp. bude tvoriť súčasť dodávky odpadu v kategóriách, ktoré sú uvedené v bude
2.1. Zmluvy o odbere odpadu zn. 2015Nr/Obec_Ratnovce.
3,5. Dodávateľ v súčinnosti s odberatel'om zabezpečí, aby bol odpad v uvedených
kategóriách v nepriepustných nádobách, resp. bol inak zabezpečeným pred únikom
do okolitého prostredia pri manipulácii s ním.
3.6. V prípade, že nebude splnená podmienka v bode 3.5. má právo odberatel' takýto
odpad neprevziať.
3.7. Po každom prijme odošle skladovú príjemku odberatel' dodávatel'ovi elektronickou
poštou, ako výzvu na vystavenie faktúry. Tá musí minimálne obsahovať celkové
množstvo odpadu a taktiež cenu, ktorá sa stanoví podl'a členenia v bode 3.1., 3.2.,
3.3.
3.8. Dodávatel'ovi vzniká nárok fakturovať odberatel'ovi odobratý odpad v deň odberu
odpadu na spracovanie na základe skladovej príjemky (bod 3.7.), najneskôr však v
15. deň nasledujúceho mesiaca, v ktorom bol odpad dodaný - zbernou faktúrou.
Splatnosť faktúry je 14 dní ododňa jej vystavenia.
3.9. K uvedeným cenám sa účtuje DPH, podl'a platnej legislatívy.

4. Záverečné ustanovenia
4.1. Príloha k zmluve platí po dobu platnosti zmluvy. Platnosť a účinnosť získava po
podpise oboch zmluvných strán a dni, ktorý je nasledujúcim po jej zverejnení podl'a §
5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a odst. 1 Občianskeho zákonníka v
platnom znení.
4.2. Ceny uvedené v tejto prílohe k zmluve sú platné po dobu, pokiaľ sa obe strany
nedohodnú inak. Aktualizované ceny musia byť definované formou písomného
dodatku.
4.3. Ukončenie platnosti prílohy k zmluve je možné dohodou zmluvných strán alebo
výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Výpovedná doba je dvojmesačná a začína
plynúť 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.
4,5. Informácie v tejto zmluve sú dôverné a bez súhlasu oboch zmluvných strán nesmú
byť poskytnuté tretej strane.
4,6. Ďalšie vzťahy neupravené
touto zmluvou sa riadia príslušnými
platnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o odpadoch Č. 223/2001 Z. z.

.............
....,..--i--

-
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4.7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s povahou originálu, z ktorých
kaž á zmluvná strana obdrží jeden rovnopis podpísanej zmluvy.

atnovciach, dňa 13.3.2015
I:H.J/~'~
•••f s.r,c,
922 01 VEĽI(É ORVIŠTE
IČO.36 2~

"

........ ~
'·bjdnávatel'

.
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