
Zmluva č. 032/2013/WR

Zmluvné strany

ZHOTOVITEĽ POVODCA ODPADU (ďalej len "pôvodca")
Názov: Waste Recycling, a. s. Názov: Technické služby
Sídlo: Továrenská 49 Sídlo: Bernolákova 59

953 36 Zlaté Moravce 953 01 Zlaté Moravce

Výpis z OR.: OS Nitra, odd. Sa, vl. Č. 100611N Výpis z OR:
Zastúpený: Ing.Tomáš Kmeť, predseda predstavenstva Štatutárny zástupca: Branislav Varga
Technický zástupca: Ing. Július Tóth, podpredseda pr. Tech.zástupca:
IČO: 36016268 IČO: OO 587 168
DlČ: 2020063881 DlČ: 2020411877
IČ DPH: SK2020063881 IČ DPH: SK2020411877
Banka: Tatra banka Nitra Banka:
Č.účtu: 2629290526/1100 Č.účtu:
Tel.: 037/642 6225, 0905 424 993 Tel.: 037/6422633,6323882
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 l. 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 § 18
v rozsahu podľa prílohy Č. 19 Vyhlášky Č. 31012013 v akreditovanom laboratóriu. Zhotoviteľ zabezpečí túto
potrebu a bude ju riešiť v jednotlivých krokoch po konzultáciách s technickým zástupcom pôvodcu.

Článok ll. Cena a platobné podmienky

2.1. Cena za plnenie je stanovená ako cena dohodou, v zmysle Zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách a je uvedená
v prílohe Č. l. Ceny sú bez DPH.

2.2. Cena za odber vzorky, jej prepravu a analýzu v zmysle Čl. l. 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.

Článok III. Záväzky zmluvných strán

3.1. Pri odbere odpadu sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť "Protokol o odbere odpadu", ktorý obsahuje najmä dátum
odberu, druh, množstvo odobratého odpadu, pri preprave odpadu zaradeného v kategórii N vystaviť
"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 zhotoviteľ
zaväzuje (na požiadanie) k úzkej spolupráci. Pri prvom odbere odpadu predložiť súhlas na nakladanie
s nebezpečným odpadom.

3.3. Pôvodca sa zaväzuje nahlásiť zhotoviteľovi 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.
3.6. Zhotoviteľ zabezpečí z administratívnych dôvodov odber odpadov do prvej dekády mesiaca december

každého kalendárneho roku, čo pôvodca akceptuje.

Waste Recycling, a. s.
Továrenská 49

95336 Zlaté Moravce
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Článok IV. Spolupôsobenie a podklady zmluvných strán

4.1. 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. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo, v prípade zmien v technických a legislatívnych podmienkach zneškodňovania

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.
4.9. Po podpísaní tejto zmluvy sa ruší platnosť pôvodnej zmluvy Č. 130/02/WR, vrátane všetkých jej príloh.

Zlaté Moravce 23.10 ..2013

\r/ast~clina, U.

~

TOY6renSk6 49
? '. ZLAn MORAVa

. J6 016 268--'.'._CI

31. 10. 2013 \ ~

Za pôvodcu odpadu: \.J}J~
Technickésluž mesta

Bernolákova Č.
953 01 Zlaté Moravce

IČO: 00587168 DIČ: 2020411877

Za zhotoviteľa:

Ing. Tomáš Kmeť
predseda predstavenstva

Branislav Varga
riaditeľ

\
Ing. Július Tóth -:í7~'
podpredseda predstavenstvj fff/lv

Wasle Recycling a. s.
Továrenská 49

953 Ol Zlaté Moravce
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Príloha č. 1 k zmluve č. 032/2013/WR
Cenník platný od roku 20 J 3. Vprípade zmien v ďalšom období bude upravený aktualizovanlm.

atalog. Názov od pad u Kate- Cena za zneškodnenie
Číslo gória v €/kg

odpadu
070213 odpadový plast (PET, fólia) O 0,00 €/kg
0702 13 odpadový plast (páska, ostatný plast) O 0,00 €/kg
11 01 09 Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky N 0,27 €/kg
13 0205 Nechlórované minerálne motorové, prevodové a N 0,08 €/kg

mazacie oleje
150104 Obaly z kovu O O,IO€/kg
150105 Kompozitné obaly O 0,10 €/kg
1501 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo N 0,46 €/kg

kontaminované nebezpečnými látkami
150202 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových N 0,46 €/kg

filtrov inak especifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými
látkami

16 Ol 03 opotrebované pneumatiky O 0,13 €/kg (malé)
0,30 €/kg (veľké)

16 0107 olejové filtre N 0,43 €/kg
16 Ol 13 brzdové kvapaliny N 0,60 €/kg
16 Ol 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N 0,53 €/kg
16 0121 nebezpečné dielce iné jako uvedené v 16 Ol 07 až 16 N 0,33 €/kg

Ol 11,160113 a 160114
160213 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, N 0,00 €/kg

iné jako uvedené v 160209 až 1602 12
1602 14 vyradené zariadenia iné jako uvedené v 16 02 09 až O 0,00 €/kg

1602 13
1606 Ol olovené batérie N 0,00 €/kg
190813 Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy N 0,27 €/kg

priemyselných odpadových vôd
20 Ol 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlorfluorované N 0,00 €/kg

uhlovodíky
20 Ol 33 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 Ol, 16 06 02 N 0,00 €/kg

alebo 160603 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie

20 Ol 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 Ol 33 N 0,00 €/kg
20 Ol 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné N 0,00 €/kg

ako uvedené v 20 Ol 21 a 20 Ol 23, obsahujúce
nebezpečné časti

TechDlcké a orgaDlzačné podmienky odberu
• Uvedená cena za zneškodnenie je cena bez nákladov na prepravu. Cena za prepravuje 0,60 €/km.
• Odpady budú odoberané na základe požiadavky pôvodcu najneskôr do 5 dní po obdržaní požiadavky.
• Pri odbere odpadov bude za spracovanie legislatívnych podkladov fakturovaná suma 1,66 €.

Zlaté Moravce 23.10.2013 31. 10. 2013 \ ~
Za pôvodcu odpadu: ~~

Techni é služby mesta
Ber lákova č: 59

953 Ol laté Moravce
Branislav Varga IČO: 005871 OIC:2020411877
riaditel'

~

za zhotovit'ľa;&~~r"~~i,,u.
v /~ /o Li.. ';' '. !·'jC \AVCE

Ing. Tomáš Kmet' • -'.36 O·'i- ,,{jS
predseda predstavenstva •••••••••••

Ing. Július Tóth
podpredseda predstavenstva 11F Waste Recycling a. s.

Továrenská 49
953 Ol Zlaté Moravce


