Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadu
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 39 a nasl. zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov medzi:
Zmluvné strany:
Názov

ENVIDOM Združenie výrobcov
elektrospotrebičov pre recykláciu

Sídlo

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

IČO:

37935836

DIČ:

2021998154

Ič. DPH:

SK 2021998154

Bankové spojenie / č.ú.:

Tatrabanka a.s., 2626769128/1100

Údaje o zápise

Zapísané

v registri

záujmových

združení

právnických osôb na Obvodnom úrade v Bratislave
Registračné číslo

OVVS/1362/2/2005/BC3-TSK

Štatutárny orgán

Mgr. Peter Valent, generálny riaditeľ

Kontaktná

osoba

oprávnená

na

rokovanie

Mgr. Vojtech Winter, 0911 250 211

v obchodných a technických záležitostiach (+kontakt):

vojtech.winter@envidom.sk

ďalej len „ENVIDOM““
a
Názov

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica

Sídlo

E. M. Šoltésovej 1, 969 01, Banská Štiavnica

IČO:

00185213

DIČ:

2021107220

Ič. DPH:

SK2021107220

Bankové spojenie / č.ú.:

SK06 5600 0000 0014 1547 5002

Údaje o zápise
Štatutárny orgán

Peter Heiler, riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie v obchodných

Peter Heiler, riaditeľ, 045/692 22 44

a technických záležitostiach (+kontakt):

ts.riaditel@banskastiavnica.sk

ďalej len „Zhotoviteľ“
za nasledovných podmienok:
I.
Preambula
1.

ENVIDOM je organizáciou zodpovednosti výrobcov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len
„Zákon“) v znení nadväzujúcich právnych predpisov, prostredníctvom ktorej zabezpečuje kolektívne
plnenie povinností výrobcov elektrozariadení - pre svojich účastníkov.

2.

Zhotoviteľ

je

právnickou

osobou,

ktorá

je

oprávnená

vykonávať

a

vykonáva nakladanie

s elektroodpadom, najmä jeho zber zo zdrojov a miest z územia celej SR uvedených v prílohe č .1,
1

(ďalej aj ako “zberné miesta“). Zhotoviteľom môže byť aj obec alebo združenie obcí, pokiaľ sami
vykonávajú zber elektroodpadu. Obec je v zmysle § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení právnickou osobou, ktorá má podľa Zákona o odpadoch práva a povinnosti aj vo vzťahu
k elektroodpadu. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že disponuje všetkými povoleniami a súhlasmi štátnych
orgánov, ktoré ho oprávňujú vykonávať zber elektroodpadu, najmä súhlas príslušného orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva na zber odpadu z elektrozariadení a disponuje zmluvami s obcou na
zber elektroodpadu z domácností, kde zber vykonáva (pokiaľ Zhotoviteľom nie je sama obec). Ak sa toto
vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, je ENVIDOM oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Nárok na náhradu
škody tým nie je dotknutý.
3.

ENVIDOM má záujem zabezpečiť oddelený zber elektroodpadu prostredníctvom Zhotoviteľa na
zberných miestach uvedených v prílohe č.1, ktorý pre túto činnosť aj vzhľadom na vyhlásenie uvedené
v bode I./2. spĺňa všetky podmienky, povolenia a licencie.

4.

Vzhľadom na vyššie uvedené uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu za podmienok ďalej v nej
uvedených.

II.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonávať a zabezpečovať pre ENVIDOM oddelený
zber elektroodpadu z domácností a zabezpečiť jeho odovzdanie zmluvnému prepravcovi ENVIDOMu
v kategóriách elektrozariadení č. 1 Veľké domáce spotrebiče v členení na a) chladiace a mraziace
zariadenia a b) ostatné veľké domáce spotrebiče a č. 2 Malé domáce spotrebiče a záväzok ENVIDOMu
zaplatiť mu za uvedené služby odplatu dohodnutú v tejto zmluve.

2.

Oddelený zber elektroodpadu pre účely tejto zmluvy zahŕňa najmä prijatie elektroodpadu od konečných
spotrebiteľov oprávnených odovzdať elektroodpad do systému oddeleného zberu (ďalej len „spotrebiteľ“
alebo „spotrebitelia“) zo zdrojov a miest uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy, jeho zaevidovanie,
triedenie a zhromažďovanie (dočasné uloženie).

3.

Odovzdanie elektroodpadu pre účely tejto zmluvy je zabezpečenie odovzdania vyzbieraného
elektroodpadu v zmysle tejto zmluvy ENVIDOMu alebo jeho zmluvnému prepravcovi, a zahŕňa najmä
naloženie elektroodpadu do vozidiel a potvrdenie alebo vystavenie sprievodných dokladov o odovzdaní
elektroodpadu (dodacích listov) a evidenciu v súlade so Zákonom.

4.

Pre vylúčenie pochybností, elektroodpad zozbieraný zo zdrojov a miest iných než uvedených v prílohe
č.1 tejto zmluvy, iný odpad alebo elektroodpad, pochádzajúci z elektrozariadení určených na použitie
v nedomácnosti (tzv. profesionálne zariadenia) nespadá do predmetu tejto zmluvy a jeho zber nebude
zo strany ENVIDOMu Zhotoviteľovi v zmysle tejto zmluvy uhradený.

III.
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Základné práva a povinnosti zmluvných strán
1.

ENVIDOM sa zaväzuje od Zhotoviteľa odobrať všetok elektroodpad, o ktorý požiada v súlade s
podmienkami tejto zmluvy a uhradiť za riadne plnenie zmluvy Zhotoviteľovi odmenu za podmienok a vo
výške uvedenej v článku VI.

2.

ENVIDOM je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť, ktorú môže Zhotoviteľ
potrebovať k plneniu svojich povinností podľa tejto zmluvy, a ktorú možno od neho spravodlivo
požadovať.

3.

Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať oddelený zber elektroodpadu v kategóriách elektrozariadení č. 1
Veľké domáce spotrebiče, zberová skupina a) chladiace zariadenia, b) ostatné veľké elektrozariadenia
a kategórie č. 2, zberová skupina c) Malé domáce spotrebiče na všetkých zberných miestach na území
celej SR v členení podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky, najmä vyhlášky č. 373/2015 Z.z..

4.

Zhotoviteľ je povinný registrovať sa do informačného systému ENVIDOMu na internetovom portáli
www.envidom.sk , uchovávať prístupové kódy v tajnosti a chrániť ich pred zneužitím.

5.

ENVIDOM

vedie

na

internetovom

portáli

www.envidom.sk

evidenciu

nahláseného,

prijatého

a odovzdaného elektroodpadu. Evidencia je súčasne on-line prístupná Zhotoviteľovi.
6.

Zhotoviteľ je povinný informovať spotrebiteľov o tom, že uskutočňuje oddelený zber elektroodpadu pre
ENVIDOM priamo na miestach zberu, kde uskutočňuje oddelený zber elektroodpadu, prípadne na svojej
internetovej stránke, ak takúto stránku má a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby mohli spotrebitelia
odovzdávať elektroodpad do tohto systému oddeleného zberu.

7.

Zhotoviteľ a ENVIDOM sa zaväzujú splniť všetky svoje povinnosti vyplývajúce im zo Zákona
a z ostatných

právnych

predpisov

z oblasti

odpadového

hospodárstva

alebo

iných,

osobitne

neustanovených oblastí, pre účely riadneho naplnenia predmetu tejto zmluvy.
8.

Zhotoviteľ je povinný zhromažďovať, skladovať alebo nakladať s vyzbieraným elektroodpadom
s odbornou starostlivosťou tak, aby sa zabránilo znečisteniu alebo poškodeniu životného prostredia, jeho
rozkrádaniu, rozoberaniu alebo neodbornej a nepovolenej manipulácii s ním a tak, aby sa dodržiavali
všetky bezpečnostné, hygienické, protipožiarne a iné požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov
platných na území Slovenskej republiky.

9.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že jeho zamestnanci a ostatné osoby, ktoré sú s ním v zmluvnom
vzťahu, vykonávajúce manipuláciu s elektroodpadom sú poučení/é o bezpečnej manipulácii s ním. Medzi
základné inštrukcie patria informácie o obsahu nebezpečných látok, ich charakteristike a potenciálnych
vplyvoch na zdravie a životné prostredie, bezpečnej preprave, manipulácii a skladovaní elektrozariadení,
bezpečnosti práce, požiarnej ochrane a ochrane životného prostredia, zakázanej manipulácii
s elektroodpadom.
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10. Žiadny z odpadov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy nesmie obsahovať

zložky, prímesi a látky

nesúvisiace alebo nepochádzajúce z elektronických a elektrických výrobkov a odpadov, alebo z kategórií
a druhov elektrozariadení, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy. V prípade ich výskytu v prevzatom
odpade u zmluvného spracovateľa ENVIDOMu budú tieto vrátené Zhotoviteľovi alebo zneškodnené na
jeho náklady.
11. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť ENVIDOMu umožniť mu kontrolu plnenia povinností Zhotoviteľa za
účelom preverenia súladu so zmluvnými požiadavkami na nakladanie s elektroodpadom, vedenou
evidenciou a dodržiavaním ostatných legislatívnych požiadaviek spojených s nakladaním s odpadmi.

Článok IV.
Zber elektroodpadu
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočňovať oddelený zber elektroodpadu vo vzťahu ku konečným
spotrebiteľom v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve bezodplatne a nesmie viazať
prijatie elektroodpadu na poskytnutie alebo prijatie iných plnení. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na
služby spojené s odberom elektroodpadu v mieste ich vzniku nad rámec stanovený Zákonom a touto
zmluvou,

výslovne

vyžiadané

pôvodcom

alebo

držiteľom

elektroodpadu.

Bezplatný

odber

elektrozariadení pre konečného spotrebiteľa musí byť zachovaný pri odbere elektroodpadu na zberných
miestach ako i prostredníctvom mobilného zberu v obciach.
2.

Zhotoviteľ je povinný potvrdiť spotrebiteľovi prevzatie elektroodpadu, ak ho o to spotrebiteľ požiada, a to
pri každej dodávke.

3.

Zhotoviteľ je povinný vykonávať oddelený zber elektroodpadu tak, aby nedochádzalo k sťaženiu
opätovného použitia alebo recyklácie takéhoto elektroodpadu.

4.

Zhotoviteľ je povinný

evidovať každé nakladanie s elektroodpadmi, najmä príjem, prepravu a

skladovanie elektroodpadu v členení na kategórie a zberové skupiny nasledovne: kategória č. 1 Veľké
domáce spotrebiče, zberová skupina a) chladiace zariadenia a zberová skupina b) ostatné veľké
elektrozariadenia a kategórie č. 2, zberová skupina c) Malé domáce spotrebiče a v súlade so Zákonom
tak, aby si ENVIDOM mohol overiť a skontrolovať množstvo vyzbieraného a prijatého odpadu pred jeho
odovzdaním na spracovanie, ktoré bude podkladom k fakturácii zo strany Zhotoviteľa v súlade s touto
zmluvou.

V.
Odovzdanie a odvoz elektroodpadu od Zhotoviteľa

1.

Zhotoviteľ

je

oprávnený

požadovať

odvoz

elektroodpadu

po

úplnom

nahlásení

požiadavky

prostredníctvom webovej stránky www.envidom.sk pod svojim prihlasovacím menom. Zhotoviteľ môže
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požiadať o odvoz elektroodpadu zo zberného miesta uvedeného v prílohe č.3, ak množstvo
elektroodpadu na tomto zbernom mieste dosiahne stanovené limity na odvoz elektroodpadu.
2.

ENVIDOM sa zaväzuje do 7 pracovných dní od nahlásenia požiadavky podľa bodu IV.1 zabezpečiť
odvoz a prepravu elektroodpadu na spracovanie od Zhotoviteľa.

3.

Termín zabezpečenia odvozu nahláseného elektroodpadu bude Zhotoviteľovi nahlásený ENVIDOMom,
po vzájomnej dohode na základe množstva, druhu a lokality miesta odberu elektroodpadu môže byť
termín aj iný, ako uvedený v predchádzajúcom bode.

4.

Zhotoviteľ je povinný s použitím vhodných technických pomôcok a organizačných opatrení zabezpečiť
naloženie elektroodpadu, tak, aby sa dal vyložiť bežnými manipulačnými prostriedkami a aby
nedochádzalo

k jeho

poškodzovaniu,

k úniku

nebezpečných

látok

alebo k poškodzovaniu

a

znečisťovaniu životného prostredia v priebehu manipulácie s ním alebo počas prepravy.
5.

Odovzdanie odpadu prepravcovi (nakládku) musí Zhotoviteľ zabezpečiť tak, aby nakládka nepresiahla
30 minút v prípade, ak celkové naložené množstvo nepresiahne 1,5 tony elektroodpadu, 60 minút
v prípade, ak celkové naložené množstvo bude od 1,5 tony do 3,5 tony elektroodpadu a 120 minút
v prípade, ak celkové naložené množstvo bude viac ako 3,5 tony elektroodpadu. V prípade porušenia
tejto povinnosti môže ENVIDOM účtovať Zhotoviteľovi zvýšené náklady na prepravu.

6.

Zhotoviteľ je povinný každú odovzdávanú dodávku elektroodpadu zmluvnému prepravcovi ENVIDOMu
skontrolovať a zaevidovať v súlade s touto zmluvou a v súlade so Zákonom a jeho vykonávacími
predpismi.

7.

Zhotoviteľ je povinný potvrdiť prepravcovi doklad o odovzdaní elektroodpadu na prepravu (alternatívy
„názvov“ sú dodací list, odovzdávací protokol, preberací protokol, príjmový lístok a pod.), a v prípade
nebezpečného odpadu aj sprievodný list nebezpečného odpadu.
Údaje na doklade o odovzdaní elektroodpadu (dodacom liste) na prepravu musia obsahovať:
-

názov a identifikačné údaje odosielateľa,

-

názov a identifikačné údaje prepravcu, EČV vozidla,

-

dátum odovzdania elektroodpadu na prepravu,

-

názov kategórie, skupiny elektroodpadu a katalógové číslo odpadu,

-

množstvo v ks (alebo aj v ks a kg) podľa jednotlivých kategórií a skupín elektroodpadu,

-

informáciu o množstve kompletných a nekompletných chladiacich zariadení

-

meno, priezvisko a podpis prepravcu a odosielateľa elektroodpadu.

Zhotoviteľ si ponecháva kópiu dokladu o odovzdaní elektroodpadu a list 1 potvrdený prepravcom
(dopravcom 1 ) zo sprievodného listu nebezpečného odpadu pre svoju evidenciu. Zhotoviteľ zasiela
fotokópiu listu 1 príslušným

orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva do desiateho dňa

nasledujúceho mesiaca po začatí prepravy nebezpečného odpadu. Prepravca prevezme listy 2 až 8 zo
sprievodného listu nebezpečného odpadu a originál odovzdávacieho dokladu spolu so zásielkou.
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8.

Zhotoviteľ je povinný

do 48. hodín od skutočného odovzdania elektroodpadu potvrdiť odovzdanie

elektroodpadu aj na portáli www.envidom.sk.
9.

Váženie odovzdaného elektroodpadu Zhotoviteľom vykonáva konečný príjemca ENVIDOMu a potvrdené
doklady o prevzatí elektroodpadu (dodacie listy) a v prípade nebezpečného odpadu aj sprievodné listy
nebezpečného odpadu zasiela Zhotoviteľovi. Potvrdené doklady o odovzdaní elektroodpadu (dodacie
listy ) a kópie sprievodných listov nebezpečného odpadu

budú podkladom k fakturácii za zber

elektroodpadu.
10. Ak nedôjde k naloženiu alebo odberu nahláseného elektroodpadu podľa článku V. tejto zmluvy z dôvodu
na strane Zhotoviteľa, je ENVIDOM oprávnený požadovať od Zhotoviteľa úhradu oprávnených nákladov
spojených s pristavením vozidla.
11. Prevzatím elektroodpadu zmluvným prepravcom ENVIDOMu v zmysle Zmluvy prechádza zodpovednosť
za nakladanie s týmto elektroodpadom na zmluvného prepravcu ENVIDOMu.

VI.
Odplata
1.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej sadzbe Zhotoviteľa za uskutočňovanie oddeleného zberu
elektroodpadu, ktorý spĺňal podmienky zmluvy a ktorý Zhotoviteľ odovzdal ENVIDOMu v súlade so
zmluvnými podmienkami tejto zmluvy.
Sadzba za zber: Kat.č.1.: Chladiace zariadenia: 130 €/ tonu elektroodpadu bez DPH
Kat. 1: .: Chladiace zariadenia nekompletné: 100 €/ tonu elektroodpadu bez DPH
Kat.č.1.: Ostatné veľké domáce spotrebiče: 130 €/ tonu elektroodpadu bez DPH
Kat.č.2:: Malé domáce spotrebiče: 130 €/ tonu elektroodpadu bez DPH

2.

Odplata sa určí násobkom množstva elektroodpadu odovzdaného ENVIDOMu v zmysle zmluvy
vyjadreného v tonách a sadzby za tonu elektroodpadu, uvedenej v bode VI.1.

3.

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za poskytnuté služby podľa tejto zmluvy vždy po uplynutí
kalendárneho mesiaca, a to za množstvo elektroodpadu odovzdaného ENVIDOMu alebo jeho
zmluvnému prepravcovi. Podkladom k fakturácii je kópia dokladu(ov) (kópia potvrdeného dodacieho
listu) potvrdzujúceho odovzdanie elektroodpadu ENVIDOMu alebo jeho zmluvnému dopravcovi a jeho
prijatie konečným príjemcom ENVIDOMu. V prípade nebezpečného odpadu je podkladom k fakturácii aj
kópia sprievodného listu nebezpečných odpadov a príp. vážny lístok potvrdený spracovateľom,. Ak
podklady k faktúre a odovzdaný elektroodpad spĺňajú podmienky tejto zmluvy je ENVIDOM povinný
vystavenú faktúru uhradiť.
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4.

Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia ENVIDOMu. V prípade omeškania ENVIDOMu s úhradou
faktúry je Zhotoviteľ oprávnený účtovať ENVIDOMu úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za
každý deň omeškania .
VII.
Trvanie zmluvy a ukončenie

1.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.

Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená túto zmluvu kedykoľvek vypovedať, a to aj bez uvedenia
dôvodu. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.

3.

Táto zmluva nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy o vykonávaní oddeleného zberu elektrozariadení
(elektroodpadu) uzatvorené medzi zmluvnými stranami podľa zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z., či už
ústne alebo písomne.

VIII.
Zodpovednosť za škodu
1.

Ak si akékoľvek tretie osoby vrátane, ale nielen štátnych orgánov budú uplatňovať voči ENVIDOMu
akékoľvek nároky alebo uložia ENVIDOMu akékoľvek sankcie, pokuty alebo penále v dôsledku
porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa Zhotoviteľ tieto nároky,
sankcie, pokuty a penále vysporiadať na vlastné náklady.

IX.
Záverečné ustanovenia

1.

Zhotoviteľ týmto udeľuje ENVIDOMu výslovný súhlas so zasielaním správ, informácií, potvrdení
o doručení správ a inej korešpondencie vo veci tejto zmluvy a jej plnenia prostredníctvom elektronických
prostriedkov, najmä prostredníctvom elektronickej pošty, na adresu jeho elektronickej pošty, pokiaľ má
ENVIDOM túto adresu k dispozícii. Tento súhlas platí i vice versa (opačne).

2.

Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa spravujú Obchodným zákonníkom, zákonom
o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.

3.

V prípade akéhokoľvek sporu, ktorý vznikne v súvislosti s touto zmluvou, sa zmluvné strany zaväzujú
tento riešiť predovšetkým rokovaním a vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, je ktorákoľvek
zmluvná strana oprávnená obrátiť sa na príslušný súd v Slovenskej republike.
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4.

Zmluvné strany môžu túto zmluvu meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov so súhlasom
obidvoch zmluvných strán.

5.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nemá to vplyv
na ostatné ustanovenia tejto zmluvy, pokiaľ z povahy zmluvy, z jej obsahu alebo okolností, za ktorých sa
uzatvorila nevyplýva, že toto ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu zmluvy.

6.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s ňou pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa 19.07. 2016

V Banskej Štiavnici, dňa: 13.07.2016

Za ENVIDOM:

Za Zhotoviteľa:

________________________________

________________________________

ENVIDOM Združenie výrobcov

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica

elektrospotrebičov pre recykláciu
zast. Mgr. Peter Valent

Peter Heiler

generálny riaditeľ

riaditeľ
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Príloha č. 1: Zdroje a miesta zberu (zberné miesta)
Názov obce, kde zhotoviteľ zabezpečuje zber

Skratka

Spôsob zabezpečenia zberu

elektroodpadu, IČO.

okresu

elektroodpadu
prostredníctvom

prostredníctvom

zberného dvoru

kalendárového
mobilného zberu

Baďan

00320480

BN

X

Banská Belá

00320498

BN

X

Banská Štiavnica

00320501

BN

Banský Studenec

00320510

BN

X

Beluj

00320536

BN

X

Žibritov

00649317

KA

X

Ilija

00320692

BN

X

Kozelník

00647667

BN

X

Močiar

00320871

BN

X

Počúvadlo

00320927

BN

X

Prenčov

00320943

BN

X

Svätý Anton

00320471

BN

X

X

X
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Príloha č. 2: Zoznam údajov nevyhnutných na doklade o prijatí/odovzdaní elektroodpadu
a VZOR Dodacieho listu
a)

názov a identifikačné údaje odosielateľa

b)

názov a identifikačné údaje prepravcu, evidenčné číslo vozidla prepravcu

c)

názov a identifikačné údaje prijímateľa

d)

dátum prijatia

e)

názov kategórie, skupiny elektroodpadu a katalógové číslo odpadu

f)

množstvo v ks (alebo aj v ks a kg) podľa jednotlivých kategórií a skupín elektroodpadu,

g)

informáciu o množstve kompletných a nekompletných chladiacich zariadení,

h)

meno, priezvisko a podpis odosielateľa, prepravcu a prijímateľa odpadu
VZOR DODACIEHO LISTU ELEKTROODPADU

Odosielateľ:

Objednávateľ:

Názov:

Ružová dolina 6

Adresa.

821 08 Bratislava

kontakt:

IČO: 379 35836

IČO:
Príjemca:

Prepravca:

Názov:

Názov:

Adresa.

Adresa.

kontakt:

kontakt:

IČO:

IČO:

Skupina elektroodpadu: ( v zmysle vyhl. MŽP č.

katalógové

odpad prijatý

odpad prijatý

číslo

prepravcom

konečným príjemcom

373/2015 Z.z.)

odpadu

EČV:

ks

kg

ks

kg

Chladiace zariadenia (Kat.1, Sk.1)
SPOLU

200123
z toho
nekompletné

200123

Ostatné veľké elektrozariadenia (Kat.1, Sk.4)

200136

Malé elektrozariadenia (Kategórie 2, 3, 4, 6 a 7)

200136

Iné
Iné
Správnosť údajov potvrdil

dátum

meno a priezvisko

podpis

za odosielateľa
za prepravcu
za prijímateľa
Vyplnenie všetkých údajov je
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povinné.

Príloha č.3 Zberné miesta určené k odberu elektroodpadu a limity odberu
Názov a adresa zberného miesta

Limit odberu
elektroodpadu

Zberný dvor, Antolská 46, 969 01 Banská Štiavnica

4 tony
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