
Zmluva č. 012/04/WR 

Zmluvné strany 

ZHOTOV l TEĽ POVODCA ODPAD(d'ale J.len .,E_ôvodca") ~ Názov: Waste Recycling, a. s. Názov: Mesto Zlaté Moravce l 

Sídlo: Továrenská 49 Sídlo: Mestský úrad ul.l.mája č.2 l 
l 953 36 Zlaté Moravce 953 33 Zlaté Moravce l 
l 

Výpis z OR. OS Nitra, odd. Sa, vl č. 10061/N Výpis z OR: 
--

;,l:Jsti1pcný: l ng. Tomáš Kmeť- prcd~cda prcrhlavcnslva Statulárny zástupca: lng.Serafína Ostrihoňová 
Technický zástupca: Fáber Róbert, Ing. Július Tóth primátorka 

Tech.zástupca: 
!CO: 36 016 268 IČO: 00308676 
DIČ:2020063881 DIČ: 2021058787 
IČ DPH: SK2020063881 !Č DPH: SK 2021058787 
Banka: Tatra Banka Nitra Banka: VÚB Nitra 
Č.účtu: 2629290526/1 I OO Č.účtu: 33422-162/0200 
Tel.: 037/642 6225, 0905 271 192 Tel.: 037 642 l 126 
Fax: 037/642 6226 Fax: 
E-mail: waste@wasterecycling.sk E-mail: 

v zmysle§ 269, ods. 2 Obchodného zákonníka uzatvárajú túto zmluvu za nasledovných podmienok: 

Článok I. Predmet zmluvy 

1.1. Zhotoviteľ zabezpečí v zmysle zákona č. 223/2001 Zb. z. o odpadoch pre pôvodcu odber, prepravu, ďalšie 
nakladanie a zneškodnenie odpadov v rozsahu podľa prílohy č. l, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. 

1.2. Súčasťou nakladania s odpadmi je aj potreba vykonania analytických kontrol odpadov v zmysle § 19 
v rozsahu podľa prílohy č. ll Vyhlášky č. 283/200 l v akreditovanom laboratóriu. Zhotovíte!' zabezpečí túto 
potrebu a bude ju riešiť v jednotlivých krokoch po konzultáciách s technickým zástupcom pôvodcu. 

Článok II. Cena a platobné podmienky 

2.1. Cena za plnenie je stanovená ako cena dohodou, v 7.myslc Zákona č. 18/1996 Z. z. o ecn ú ch u jc uvcdcn:t 
v prílohe č. l. Ceny sú bez DPH. 

2.2. Cena za odber vzorky, jej prepravu a analýzu v zmysle ČL I. bodu 1.2. bude určená pri objednávke. 
2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu plnenia predmetu zmluvy bude zhotoviteľ vyúčtovávať daňovým 

dokladom- faktúrou, splatnosť faktúry je 14 dní. 
2.4. 

Článok III. Záväzky zmluvných strán 

3 .l. Pri odbere odpadu sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť "Protokol o odbere odpadu", ktorý obsahuje najmä dátum 
odberu, druh, mno:~stvo odobratého odpadu, pri preprave odpadu zaradeného v kategórii N vy sta viť 
"Sprievodný list nebezpečného odpadu" (ďalej len SLNO), podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/01 Zb. 

3.2. Pôvodca sa zaväzuje odovzdať odpad na zneškodnenie vo vyhovujúcich obaloch. Obaly s odpadom kategórie 
N označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu. Pri riešení zhromažďovania odpadov v mieste vzniku, 
poskytnutí materiálových ako i organizačných a iných súvisiacich legislatívnych opatrení, sa zhotov1teľ 

zavazuje (na požiadanie) k úzkej spolupráci. Pri prvom odbere odpadu predložiť sL1hlas nn nélkladélllic 
s nebezpečným odpadom. 

3.3. Pôvodca sa zaväzuje nahlásiť zhotovitel'ovi v predstihu dvoch dní druh a množstvo odpadu, ktorý je potrebné 
zneškodniť. 

3 .4. Pôvodca umožní zhotoviteľovi, resp. ním povereným tretím osobám vstup do areálov prevádzky. 
3 .5. Pôvodca sa zaväzuje, že bude v určených obaloch odovzdávať len deklarovaný odpad 
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.~ 6. /hutu\ ite l' zabezpečí z i1drninistrutívnycli dôvodov odber odpadov do prveJ dekády rnesraca december 
ka;ldélw kalendárneho roku, čo pôvodca akceptuje 

Článok IV. Spolupôsobenie a podklady zmluvných strán 

4. l Prevzatím odpadu od pôvodcu preberá zhotoviteľ zodpovednosť za ďalšie nakladanie s ním. 
4.2. Za účelom riadnej spolupráce založenej na vzájomnej dôvere sa zmluvné strany zaväZUJÚ vzájomnou 

súčinnosťou. 

4.3 Zhotov ite l' si vyhradzuje právo, v prípade zmien v technických a legislatívnych podmienkach zneškodiíovania 
odpadov na predloženie nových, resp. rozšírenie už existujúcich analýz nebezpečných odpadov. 

4.4. Príloha ku zmluve bude aktualizovaná priebežne, podľa požiadaviek pôvodcu a potreby zhotoviteľa a tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

4.5. Ostatné dojednania, nepostihnuté touto zmluvou sa riadia podľa Obchodného zákonníka SR. 
4.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
4.7. Platnosť zmluvy je na dobu neurčitú .. Vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to 

písomnou formou s trojmesačnou lehotou, ktorá plynie od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej doručení 
druhej strane. 

4.8. Zmluva je zhotovená v 2 exemplároch, pričom každá strana obdrží po jednom. 

Zlaté Moravce 16.2.2004 

Za zhotoviteľa: 

Waste H.eo!:;'·ť:,;!~' a.s. 
TovárC!:>';" .,g 

953 36 ZlATÉ r .... '.ORAVCE 
.- i(Q: 36 (110 ?68 
~'v ;;v.·~ l 1: Q~!/A;II<IIÓ3881 ® 

.\( 
Ing. Tomáš Kmeť 
predseda predstavenstva 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka 

li'astc Recyclmg a s. 
7óvórenská 49 

953 Ol Zlatť Moravce 
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Príloha č. l k zmluve č. 012/04/WR 

Cenník pla!nJí od roku 2004. V prípade zmien v ďa/"{om období bude upraveny aktualizovaním 

Katalóg. Názov odpadu Kate- Množ- Cena za zneškodnenie 

číslo gória stv o v Sk za kg, lit., ks 

odpadu (tirol\) 

06 04 04 odpady obsahujúce ortuť N 0,01 ž-11,00 Sk/ks v- 12,00 
Sk/ks 

06 13 o l anorganické prostriedky na ochranu rastlín, N 0,015 15,00 Sklkg 
prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy 

07 03 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a N 0,025 13,00 Sklkg 
matečné lúhy 

08 Ol ll odpadové farby a laky obsahujúce organické N 0,03 8,50 Sk/kg 
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 

08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné N 0,005 8,50 Sk/kg 
látky 

13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevod o vé a N 0,015 2,50 Sklkg 
mazacie oleje 

15 Ol JO obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo N 0,03 8,50 Sk/kg 
kontaminované nebezpečnými látkami 

l s 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových N 0,035 8,50 Sk/kg 
filtrov inak ne<:pecifikovaných, handry na čistenie, 
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými 
látkami 

16 Ol 07 olejové filtre N 0,02 10,00 Sk/ks 

16 Ol 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N 0,05 16,00 Sklkg 

16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, N 0,3 4,00 Sk/kg 
iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 

16 06 Ol olovené batérie N 0,5 0,00 

07 02 13 odp_adový jl_last o O, l 1,50 Sk/kg 

l s o l 02 obaly z plastov o 0,05 1,50 Sk/kg 

16 Ol 03 opotrebované pneumatiky o 0,3 1,20 Sk/kg 

16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až o 0,5 4,00 Sk/kg 
16 02 13 

19 12 Ol papier a lepenka o 0,2 0,50 Sk/kg 

Technické a organizačné podmienky odberu 

• Uvedená cena za zneškodnenie je cena bez nákladov na prepravu 

• Odpady budú odoberané na základe požiadavky pôvodcu najneskôr do 5 dní po obdržaní požiadavky. 

Zlaté Moravce 16.2.2004 

Za zhotovitcl'a 

Za pôvodcu odpadu: 

Wuslc Rccyclill!; o s 
ľoVCiiCIII'ká 4Y 

953 OJ ZlatJ Momvce 

Ing. Serafína Ostr·i1wňová 
primátorka 
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