ZMLUVA o odbere odpadu
č. 1301 /BA/2016
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č.79/2015 Z.z. o
odpadoch
medzi zmluvnými stranami :
Dodávateľ :

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Štatutárny zástupca:
IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Č. účtu:
IBAN:
Tel :
E-mail :
Kontaktná osoba:

, oddiel Sro, vložka č.

Peter Heiler, riaditeľ
00185213
SK2021107222
Prima banka Slovensko, a. s.
0014 1547 5002/5600
SK06 5600 0000 0014 1547 5002
045/6922243, 0911 523 404
ts.referent@banskastiavnica.sk
Ing. Michaela Benková

(ďalej len „dodávateľ“)
a
Odberateľ :

ARGUSS, s.r.o.,
Záhradnícka 27
811 07 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro., vložka č.6351/B
Štatutárny zástupca:
Poverený rokovať:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN:
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Tel :
Fax :
E-mail:

Ing. Mária Kepková, riaditeľka
RNDr. Vojtech Chovanec, konateľ
Tatra Banka, a.s.
262 425 2715 / 1100
SK35 1100 0000 0026 2425 2715
31 365 213
2020306024
SK2020306024
02 / 55421642
02 / 55565632
arguss@arguss.sk

(ďalej len „odberateľ “)
I. Predmet plnenia
1. Predmetom plnenia je prebratie elektroodpadu za účelom jeho zhodnotenia, prípadne
zneškodnenia činnosťami podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z.z o odpadoch.
Ide o nasledovné odpady :

Kat. č.

Názov odpadu

16 02 11
16 02 13
16 02 14
20 01 21
20 01 23
20 01 35
20 01 36

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky HCFC,HFC
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti...
vyradené zariadenia iné...
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,20 01 23 a
20 01 35
batérie a akumulátory a netriedené batérie .....
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

20 01 33
20 01 34

Uvedené odpady pochádzajú od pôvodcov z radov fyzických osôb, tiež miest a obcí vrátane občanov,
pre ktorých dodávateľ zabezpečuje zber a zhodnotenie uvedených odpadov.
2. Miesto odberu : Banská Štiavnica
3. Prepravu elektroodpadov zabezpečí odberateľ bezplatne.
4. Odberateľ potvrdí prebratie odpadu dodávateľovi potvrdením na tlačive -Sprievodný list
nebezpečných odpadov pri odbere nebezpečného odpadu a na Preberacom protokole u odberu
ostatného odpadu.

II. Termín plnenia
1. Odpad sa odoberie na základe objednávky dodávateľa, najneskôr do 21 dní odo dňa zaslania
objednávky. Dodávateľ je povinný objednávku zaslať elektronicky na objednávkovom formulári,
podľa pokynov www.arguss.sk/objednavka.html.
2. Zmluva je platná od dátumu jej potvrdenia zúčastnenými stranami a je uzavretá na dobu neurčitú.
III. Cena za dielo a spôsob platby
1. Cena za odber a spracovanie odpadu je stanovená dohodou v zmysle zák. č.18/1996 Z.z. Cenník je
Prílohou č.1 V prílohe je uvedená i strana oprávnená fakturovať vykonané výkony.
2. Po realizácii zákazky vystaví oprávnená strana faktúru na skutočne odobraté množstvo odpadu s 30
dňovou lehotou splatnosti od doručenia faktúry.
IV. Iné dohodnuté podmienky
1. Odberateľ vystaví potvrdenie o zhodnotení elektroodpadu /hlásenie spracovateľa elektroodpadu /
dodávateľovi v prípade, že dodávateľ zhodnotenie elektroodpadu hradí.
2. Každá dodávka odpadu musí byť odvážená na mostovej váhe. Miesto odváženia zabezpečí
odberateľ.
3. Súčasťou dodávok budú všetky požadované doklady v zmysle Zák.č. 79/2015 Z. z. a súvisiacich
vyhlášok.

4. Dodávateľ prehlasuje, že plní zákonom NR SR č .79/2015 Z.z. o odpadoch stanovené podmienky a
pokiaľ tieto v čase podpisu zmluvy neplní , vykoná čo najskôr potrebné opatrenia k tomu aby tieto
podmienky spĺňal .
5. Odberateľ preukázal plnenie zákonom stanovených podmienok k výkonu činnosti podľa predmetu
tejto zmluvy na základe čoho mu MŽP SR udelilo autorizáciu pod č.j. 139/A/ 2005-6.2 zo dňa
26.7.2005, zmena autorizácie /č.j.4588/2008-3.3 zo dňa 22.4.2008, zmena autorizácie
č.j.10097/2010-3.3., 72870/2010 A č.J.10283/2010-3.3. zo dňa 13.12.2010 a 17.12.2010. Platnosť
autorizácie bola predĺžená rozhodnutím MŽP SR č.j. 11285/2015 zo dňa 2.3.2015 na obdobie do
12.8.2025.
6. Odberateľ prevzatím odpadu preberá na seba všetky povinnosti a práva pôvodcu odpadu
garantuje ďalšie nakladanie s prebratým odpadom v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a súvisiacimi vyhláškami.
7. V ostatných prípadoch sa Zmluva riadi prísl. ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8. Ortuťové žiarivky a výbojky budú uložené neporušené po 20 ks resp. 40 ks v pôvodných
kartónových prepravných obaloch. V prípade, že kartónové obaly nie sú k dispozícii, je možné
jednorázovo žiarivky, po predchádzajúcej dohode s odberateľom, po 10 ks prelepiť na koncoch
lepiacou páskou.
V prípade využívania špeciálnych kontajnerov nemusia byť žiarivky uložené v obaloch. Odber
rozbitých žiariviek a výbojok je nutné vopred dohodnúť, min. 7 dní vopred.
V prípade záujmu zo strany dodávateľa môže odberateľ bezplatne prenajať dodávateľovi kontajner
na žiarivky.
9. Dodávateľ súhlasí s informovaním o zmenách a novinkách v poskytovaní služieb odberateľom
prostredníctvom internetu.
V. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch , z ktorých každá strana obdrží po jednom
rovnopise.
2. Zmeny v tejto zmluve sú možné iba po dohode a v písomnej forme ako dodatok.
3. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po
vypovedaní zmluvy.
V Bratislave, dňa 04.05.2016

Za dodávateľa:

....................................................................
Technické služby, mestský podnik
Banská Štiavnica
v. r.
Peter Heiler, riaditeľ

Za odberateľa:

...............................................................
ARGUSS s.r.o. ,Bratislava
Ing. Mária Kepková v. r.
konateľ

PRÍLOHA č. 1
K ZMLUVE o odbere odpadu č. 1301 /BA/2016
Predmetom Prílohy č.1 k Zmluve o odbere odpadu je cena – poplatok za zber elektroodpadov,
ktorý uhradí spoločnosť ARGUSS s.r.o. dodávateľovi:
Kategória a druh elektroodpadu
1.Veľké domáce spotrebiče

Chladničky, mrazničky

Zber zo
zberných
dvorov
€/kg
0,08

Práčky

0,08

Sušičky,umývačky,
sporáky
Klimatizačné zariadenia
Elektrické radiátory,spotrebiče
na vykurovanie,..
Iné veľké domáce spotrebiče

0,08

Kategória a druh elektroodpadu
2. Malé domáce spotrebiče

Zber zo
zberných
dvorov
€/kg
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

Vysávače a iné spotrebiče na čistenie
Žehličky,mangle,
Mlynčeky,hriankovačekávovary,....
Hodiny, váhy,....
Iné malé domáce spotrebiče
Kategória a druh elektroodpadu
3. Informačné technológie a telekomunikačné
zariadenia

0,08
0,08
0,08

Servery

Zber zo
zberných
dvorov
€/kg
0,08

Minipočítače

0,08

Tlačiarne

0,08

Osobné počítače / vrátane
procesora,myši,obrazovky,klávesnice,...
Laptopy/vrátane procesrora,myši,obrazovky
a klávesnice/
Notebooky
Elektronické diáre
Tlačiarne
Kopírovacie zariadenia
Elektrické a elektronické písacie stroje
Vreckové a stolové kalkulačky

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

Iné výrobky a zariadenia na zber ,uchovávanie,
spracoavnie,prezentáciu.........informácii
Užívateľské 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 info. prostredníctvom
telekomunikácií

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

Kategória a druh elektroodpadu
4. Spotrebná elektronika

Zber zo
zberných
dvorov
€/kg
Rozhlasové prijímače
0,08
Televízne prijímače
0,08
Videokamery
0,08
Videorekordéry
0,08
Hi-Fi zariadenia
0,08
Zosilňovače zvuku
0,08
Hudobné nástroje
0,08
Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie 0,08
Alebo prehrávanie zvuku alebo
obrazu...prostredníctvom telekomunikácii
Kategória a druh elektroodpadu
5. Svetelné zdroje

Svietidlá pre žiarivky

Zber zo
zberných
dvorov
€/kg
0,08

Lineárne žiarivky

0,08

Kompaktné žiarivky
Vysokotlaké výbojky
Nízkotlaké sodíkové výbojky
Iné svietidlá alebo zariadenia

0,08
0,08
0,08
0,08

Kategória a druh elektroodpadu
6. Elektrické a elektronické nástroje

Zber zo
zberných
dvorov
€/kg
0,07
0,07

Vŕtačky
Pílky,zariadenia na
frézovanie,brúsenie,drvenie,pílenie,dierovanie,
Nástroje na nitovanie, skrutkovanie,.....

0,07

Nástroje na zváranie,pájkovanie,....
Zariadenia na
striekanie,nanášanie,rozprašovanie,
Nástroje na kosenie,záhradkárske činnosti

0,07
0,07

Kategória a druh elektroopadu
č.7 Hračky,....

Zber zo
zberných
dvorov
€/kg
0,07
0,07
0,07
0,07

Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh
Konzoly na videohry
Videohry
Počítače na
bicyklovanie,potápanie,beh,veslovanie
Športové zariadenia a elektrickými
a elektronickými súčiastkami

Kat.č.20 01 33 – batérie a akumulátory obs. NL
Kat.č. 20 01 34 – batérie a akumulátorty iné

0,07

0,07

bezplatne
bezplatne

Elektroodpady kategórie č. 8,9,10 sa oceňujú individuálne.
Poškodený elektroodpad úplne alebo čiastočne, resp. demontovaný elektroodpad zhotoviteľ
odoberie bezplatne t.j. bez ocenenia.
V cene je i preprava.
K cenám sa účtuje DPH v zmysle platných právnych predpisov.
Odber odpadov sa realizuje po dohode so zodpovedným pracovníkom dodávateľa.
Za dodávateľa je zodpovedným pracovníkom:
Za ARGUSS s.r.o. je koordinačným pracovníkom Ing. Tomáš Kazík , č.tel.: 0918 648 172

V Bratislave dňa 04.05.2016

Za dodávateľa :
Technické služby, mestský podnik
Banská Štiavnica v. r.

Za odberateľa :
ARGUSS s.r.o. v. r.

