ZMLUVA O ODBERE ELEKTRODOPADU

UZAVRETÁ

v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

MEDZI

OBJEDNÁVATEĽOM:
obchodné meno:

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica

IČO:

00 185 213

IČ DPH:

SK202110722

adresa sídla:

Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica

doručovacia adresa:

Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica

zápis v obchodnom registri:
v mene ktorého koná:

Peter Heiler, riaditeľ

a

ODBERATEĽOM:
obchodné meno:

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

IČO:

36 357 065

IČ DPH:

SK2022183515

adresa sídla:

Osvetová 24, 821 05 Bratislava

doručovacia adresa:

Jarmočná 2, 040 01 Košice 1

zápis v obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 40469/B

v mene ktorého konajú:

RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA, konateľ

a

Vítězslav Tymr, konateľ

Článok I
Predmet zmluvy
1)

Odberateľ sa touto zmluvou, za podmienok v nej dohodnutých a počas trvania právneho vzťahu ňou založeného zaväzuje bezodplatne poskytovať objednávateľovi nasledujúcu službu:
a)

odber elektroodpadu [kategória elektroodpadu je uvedené v prílohe č.1]
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(ďalej len „elektroodpad“).
2)

Odberateľ sa touto zmluvou, za podmienok v nej dohodnutých a počas trvania právneho vzťahu ňou založeného ďalej zaväzuje platiť objednávateľovi dohodnutú odplatu za dočasné uloženie elektroodpadu
v prevádzkarni objednávateľa pred jeho odberom zo strany odberateľa.

Článok II
Požiadavky na elektroodpad
1)

Elektroodpad musí byť v celistvom, neporušenom a neodstrojenom stave a svojím konštrukčným prevedením nesmie znemožňovať ani neprimerane sťažovať jeho následné spracovanie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov o odpadoch.

2)

Elektroodpad nesmie obsahovať iný odpad ani iné hnuteľné veci.

Článok III
Odber, preprava a zisťovanie hmotnosti elektroodpadu
1)

Záväzok odberateľa na odber elektroodpadu vzniká v jednotlivom prípade doručením žiadosti objednávateľa
na odber elektroodpadu (ďalej len „objednávka“).

2)

Objednávka musí obsahovať aspoň určenie typu a množstva elektroodpadu, ktorý má odberateľ odobrať.
Objednávka musí byť doručená alebo oznámená odberateľovi prostredníctvom poskytovateľa poštovej služby, telefaxom, elektronickou poštou alebo telefonicky.

3)

Miestom odberu elektroodpadu je prevádzkareň objednávateľa na adrese, ktorá sa v objednávke vopred
stanoví.

4)

Prepravu elektroodpadu z miesta odberu vykoná alebo zabezpečí odberateľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, elektroodpad musí byť pripravený na odovzdanie odberateľovi v pracovné dni počas celej lehoty určenej podľa odseku 5 v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod. Naloženie
elektroodpadu vykoná alebo zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

5)

Odberateľ je povinný odobrať elektroodpad v lehote dvadsiatich pracovných dní od doručenia alebo oznámenia objednávky.

6)

Odberateľ je pri odbere elektroodpadu povinný dodržiavať bezpečnostné a iné obdobné opatrenia, ktoré sa
uplatňujú v mieste odberu, ak bol o nich poučený v dostatočnom časovom predstihu pred odberom elektroodpadu. Zároveň zabezpečí, aby také opatrenia dodržiaval aj jeho prípadný zmluvný dopravca.

7)

Hmotnosť odobratého elektroodpadu sa zisťuje vážením v prevádzkarni odberateľa. Použité vážne zariadenie musí spĺňať všetky požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Objednávateľ má
vždy právo zúčastniť sa váženia za účelom kontroly jeho priebehu a výsledkov. Odberateľ uvedie zistenú
hmotnosť elektroodpadu v osobitnom preberacom protokole.

Článok IV
Bezodplatnosť odberu elektroodpadu
1)

Odber elektroodpadu odberateľom od objednávateľa podľa tejto zmluvy je bezodplatný.
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Článok V
Dočasné uloženie elektroodpadu
1)

Objednávateľ je povinný dočasne uložiť elektroodpad, odber ktorého objednal u odberateľa, v mieste odberu
podľa článku III odsek 3, a to po celý čas od objednávky do faktického odberu elektroodpadu odberateľom.

2)

Objednávateľ je povinný riadne a s odbornou starostlivosťou opatrovať uložený elektroodpad a dbať s prihliadnutím na jeho povahu, aby na ňom nevznikla škoda.

3)

Objednávateľ je najmä povinný chrániť uložený elektroodpad pred zničením, poškodením a odcudzením a
vykonať všetky potrebné, dostatočne účinné opatrenia, aby sa zabránilo vzniku uvedenej škody. Objednávateľ je okrem iného povinný vykonať potrebné a účinné opatrenia na stráženie priestoru, kde sa nachádza
uložený elektroodpad, a zabezpečiť ho proti vstupu nepovolaných osôb.

4)

Objednávateľ má voči odberateľovi právo na zaplatenie paušálnej odplaty za dočasné uloženie elektroodpadu uvedenej v EUR bez DPH / kg, (bez dane z pridanej hodnoty za kilogram) dočasne uloženého elektroodpadu, bez ohľadu na dobu trvania jeho dočasného uloženia. Presná výška odplaty za dočasné uloženie jednotlivých komodít je uvedená v prílohe č. 1. Táto odplata však patrí objednávateľovi iba za dočasné uloženie
elektroodpadu, ktorý odberateľ fakticky a definitívne odobral od objednávateľa; nepatrí mu najmä za dočasné uloženie elektroodpadu, ktorý je odberateľ oprávnený odmietnuť alebo vrátiť objednávateľovi alebo požadovať jeho spätné prevzatie objednávateľom.

5)

Dohodnutá odplata je splatná v mesačných intervaloch na základe fakturácie objednávateľa. Fakturovaná
suma sa vypočíta ako násobok jednotkovej sadzby podľa odseku 4 a hmotnosti elektroodpadu odobratého
odberateľom v príslušnom kalendárnom mesiaci a je splatná v lehote 30, slovom tridsiatich, kalendárnych
dní od doručenia faktúry odberateľovi, ak samotná faktúra nestanovuje dlhšiu lehotu splatnosti.

6)

Objednávateľ znáša všetky náklady spojené s dočasným uložením elektroodpadu a nemá voči odberateľovi
právo na ich náhradu.

Článok VI
Ďalšie dojednania
1)

Zmluvné strany potvrdzujú pre vylúčenie pochybností, že táto zmluva zakladá opakovaný (nie jednorazový)
záväzok na poskytovanie dohodnutej služby odberu elektroodpadu.

2)

Objednávateľ má povinnosti držiteľa odpadu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o
odpadoch až do faktického odberu elektroodpadu odberateľom.

3)

Objednávateľ je povinný predložiť odberateľovi pri odovzdaní elektroodpadu všetky doklady vyžadované
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4)

Objednávateľ je povinný poskytnúť odberateľovi úplné a pravdivé údaje týkajúce sa elektroodpadu. Odberateľ je kedykoľvek, aj po odbere elektroodpadu, oprávnený vykonať všetky potrebné kontroly, merania, skúšky a analýzy elektroodpadu, najmä za účelom zistenia jeho pôvodu, zloženia a vlastností.

5)

Odberateľ je povinný vykonať alebo zabezpečiť ďalšie nakladanie s odobratým elektroodpadom v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi o odpadoch.

6)

Pri odbere, preprave a ďalšom nakladaní s odobratým elektroodpadom nie je odberateľ viazaný pokynmi
objednávateľa.
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7)

Odberateľ je oprávnený poveriť inú osobu výkonom jednotlivých činností upravených v tejto zmluve, zodpovedá však, akoby ich vykonával sám. Odberateľ vysporiada vzťahy s inými osobami, ktoré poveril v zmysle
tohto odseku, na vlastné náklady.

8)

Odberateľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o prekážkach, ktoré mu dočasne bránia v plnení jeho povinností z právneho vzťahu založeného touto zmluvou.

9)

Objednávateľ nemá voči odberateľovi právo na zaplatenie kúpnej ceny, náhrady, protihodnoty ani iného
obdobného plnenia za elektroodpad, ktorý od neho odberateľ odobral na základe tejto zmluvy.

10) V prípade, ak odberateľ vykoná spracovanie odobratého elektroodpadu, okamihom jeho spracovania sa bez
ďalšieho stáva vlastníkom komponentov, látok, materiálov a iných vecí, ktoré vzniknú v dôsledku takého
spracovania, a je oprávnený s nimi voľne nakladať podľa vlastného, ničím neobmedzeného uváženia. Z
uvedeného dôvodu objednávateľ nemá a ani nebude uplatňovať voči odberateľovi právo na žiadnu náhradu,
protihodnotu ani iné obdobné plnenie. Ustanovenie tohto odseku sa primerane uplatní aj vo vzťahu k tretej
osobe, prostredníctvom ktorej odberateľ zabezpečí spracovanie odobratého elektroodpadu.

Článok VII
Odmietnutie odberu elektroodpadu
1)

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby elektroodpad vyhovoval požiadavkám stanoveným všeobecne
záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou.

2)

Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, odberateľ je oprávnený odmietnuť odber elektroodpadu:
a)

ak elektroodpad nespĺňa požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo touto
zmluvou; alebo

b)

ak odberateľovi nie sú s elektroodpadom odovzdané všetky doklady podľa článku VI odsek 3; alebo

c)

ak objednávateľ nie je oprávnený nakladať s elektroodpadom; alebo

d)

ak pri nakladaní s elektroodpadom pred jeho odberom podľa tejto zmluvy došlo k porušeniu všeobecne
záväzných právnych predpisov.

3)

Ak odberateľ zistí skutočnosť podľa predošlého odseku až po odbere elektroodpadu, je oprávnený požadovať, aby ho objednávateľ prevzal späť na vlastné náklady a nebezpečenstvo v primeranom mieste a v primeranej lehote, ktoré odberateľ určí.

4)

Ak postup podľa predošlého odseku nie je možný alebo účelný alebo ak sa objednávateľ dostane do omeškania so splnením povinnosti na spätné prevzatie elektroodpadu, je odberateľ oprávnený:
a)

vrátiť taký elektroodpad objednávateľovi a požadovať od objednávateľa náhradu nákladov preukázateľne vynaložených na daný účel i náhradu iných nákladov a inej škody, ktoré mu v dôsledku uvedeného vzniknú; alebo

b)

vykonať alebo zabezpečiť spracovanie alebo iné zákonné naloženie s takým elektroodpadom a požadovať od objednávateľa náhradu nákladov preukázateľne vynaložených na daný účel i náhradu iných
nákladov a inej škody, ktoré mu v dôsledku uvedeného vzniknú.

Voľba medzi možnosťami podľa písm. a) a b) náleží výlučne odberateľovi.
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5)

Spätným prevzatím, resp. okamihom začatia omeškania objednávateľa so spätným prevzatím elektroodpadu, prechádzajú na objednávateľa bez ďalšieho späť povinnosti držiteľa elektroodpadu podľa príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok VIII
Trvanie a zánik zmluvného vzťahu
1)

Táto zmluva je dojednaná na dobu neurčitú.

2)

Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto zmluvu, a to aj bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť
písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Ak ďalej nie je stanovené inak, právny vzťah založený touto
zmluvou zaniká uplynutím posledného kalendárneho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.

3)

Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu s okamžitou účinnosťou:
a)

ak odberateľ porušil podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov) svoju povinnosť z právneho vzťahu založeného touto zmluvou; alebo

b)

ak odberateľ opätovne porušil tú istú povinnosť v období nie viac ako šiestich po sebe nasledujúcich
mesiacov.

4)

Odberateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu s okamžitou účinnosťou:
a)

ak objednávateľ porušil podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) svoju povinnosť z právneho vzťahu založeného touto zmluvou;
alebo

b)

ak objednávateľ opätovne porušil tú istú povinnosť v období nie viac ako šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov.

5)

Výpoveď podľa odseku 3 alebo odseku 4 musí byť písomná, musí obsahovať skutkové vymedzenie dôvodu
oprávňujúceho na okamžitú výpoveď a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Právny vzťah založený
touto zmluvou zaniká v takom prípade okamihom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

6)

Zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto zmluvu podľa odsekov 3 alebo 4 iba v čase, kým trvá dôvod,
ktorý ju na to oprávňuje.

7)

Právny vzťah založený touto zmluvou sa v prípade odstúpenia od zmluvy nezrušuje od začiatku (ex tunc),
ale k okamihu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane (ex nunc). Okamihom
zániku právneho vzťahu zaniká povinnosť každej zmluvnej strany uskutočňovať plnenia z právneho vzťahu
založeného touto zmluvou, ako aj zaniká právo každej zmluvnej strany prijímať alebo požadovať akékoľvek
plnenia z právneho vzťahu založeného touto zmluvou, ak táto zmluva alebo všeobecne záväzný právny
predpis nestanovujú inak. Nezaniká najmä pohľadávka objednávateľa na zaplatenie dohodnutej odplaty za
dočasné uloženie elektroodpadu pred zánikom právneho vzťahu založeného touto zmluvou.

8)

Plnenia z právneho vzťahu založeného touto zmluvou, uskutočnené zmluvnými stranami do okamihu jeho
zániku, sa nevracajú. Žiadna zmluvná strana nemá voči druhej zmluvnej strane právo na vrátenie akéhokoľvek plnenia uskutočneného do okamihu zániku právneho vzťahu založeného touto zmluvou, ani právo na
peňažnú alebo inú náhradu za také uskutočnené plnenie; tým nie je dotknutá pohľadávka objednávateľa na
zaplatenie dohodnutej odplaty za dočasné uloženie elektroodpadu pred zánikom právneho vzťahu.
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Článok IX
Doručovanie písomností
1)

Písomnosti týkajúce sa právneho vzťahu založeného touto zmluvou sa zasielajú na doručovaciu adresu
adresáta, uvedenú v tejto zmluve, alebo na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne
oznámi druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie, resp. prvým dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol.

2)

Zmluvné strany sa zaväzujú riadne preberať písomnosti týkajúce sa právneho vzťahu založeného touto
zmluvou, ktoré sú doručené na adresu podľa predošlého odseku.

3)

Písomnosti týkajúce sa právneho vzťahu založeného touto zmluvou sa vždy považujú za doručené aj okamihom ich osobného odovzdania adresátovi, ktorý je fyzickou osobou, resp. fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom adresáta alebo členom jeho štatutárneho orgánu, alebo fyzickej osobe nachádzajúcej sa v
prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá o sebe vyhlási, že je oprávnená prijímať zásielky za
adresáta, ak zmluvná strana nemá dôvod pochybovať o takom vyhlásení.

4)

Písomnosti týkajúce sa právneho vzťahu založeného touto zmluvou sa môžu zasielať aj telefaxom alebo
elektronickou poštou, a to na telefaxové čísla, resp. e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany na daný účel
oznámia. Odosielateľ môže takto odoslanú písomnosť považovať za doručenú iba vtedy, ak jeho telefaxové
zariadenie potvrdí prenos písomnosti adresátovi, resp. ak jeho e-mailový klient potvrdí doručenie alebo prečítanie e-mailovej správy adresátom. Ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú písomnú formu právnych úkonov urobených telefaxom alebo elektronickými prostriedkami, tým nie sú
dotknuté.

Článok X
Spoločné a záverečné ustanovenia
1)

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa 01.07.2016.

2)

Uplynutím dňa 30.06.2016 sa bez ďalšieho v celom rozsahu zrušuje právny vzťah založený zmluvou o vzájomných plneniach v odpadovom hospodárstve zo dňa 26.2.2007, predmetom ktorej je jednak záväzok odberateľa poskytovať objednávateľovi službu odberu opotrebovaných pneumatík, jednak záväzok objednávateľa poskytovať odberateľovi službu zberu elektroodpadu.

3)

Zmluvné strany potvrdzujú pre vylúčenie pochybností, že právny vzťah založený touto zmluvou, ako aj súvisiace právne vzťahy (vrátane zodpovednostných právnych vzťahov) sú obchodnými záväzkovými vzťahmi.

4)

Ak táto zmluva výslovne neurčuje inak, je možné ju zmeniť a zrušiť iba dohodou oboch zmluvných strán v
písomnej forme.

5)

Písomné vyhotovenie tejto zmluvy zahŕňa všetky podmienky, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, a nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne alebo písomné dohody, ktoré sa týkajú právneho vzťahu ňou
založeného.

6)

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

7)

Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že si zmluvu pred jej uzavretím dôkladne prečítali a porozumeli
všetkým jej náležitostiam, a navzájom vyhlasujú, že je výrazom ich slobodnej a vážnej vôle. Zmluvné strany
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ďalej vyhlasujú, že nekonajú v omyle, v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, majú plnú právnu
spôsobilosť a ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená.

_______________________________

_______________________________

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Peter Heiler, riaditeľ v. r.

RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA, konateľ v. r.
Vítězslav Tymr, konateľ

V Banskej Štiavnici, 19.09.2016

Košice, 29.06.2016

Miesto a dátum podpisu

Miesto a dátum podpisu
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PRÍLOHA Č. 1
1)

Odplata za dočasné uloženie elektroodpadu:
a)

kategória č. 1 (1.1 – 1.4) Veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky, atď):
0,000 EUR bez DPH / kg

b)

kategória č. 1 (1.5 – 1.18) Veľké domáce spotrebiče (práčky, sporáky, mikrovlnné rúry, atď):
0,100 EUR bez DPH / kg

c)

kategória č. 2 Malé domáce spotrebiče (vysávače, hriankovače, fritézy, žehličky, atď):
0,100 EUR bez DPH / kg

d)

kategória č. 3 Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia (PC, tlačiarne, faxy, atď):
0,130 EUR bez DPH / kg

e)

kategória č. 3 Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia (monitory):
0,080 EUR bez DPH / kg

f)

kategória č. 4 Spotrebná elektronika (rádiá, videorekordéry, Hi-Fi zariadenia, atď):
0,100 EUR bez DPH / kg

g)

kategória č. 4 Spotrebná elektronika (TV):
0,080 EUR bez DPH / kg

h)

kategória č. 5 Osvetľovacie zariadenia (žiarivky, iné osvetľovacie telesá, atď):
0,000 EUR bez DPH / kg

i)

kategória č. 6 Elektrické a elektronické nástroje okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov (vŕtačky,
pílky, nástroje na kosenie, atď):
0,100 EUR bez DPH / kg

j)

kategória č. 7 Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely (videohry, hracie automaty, atď):
0,100 EUR bez DPH / kg

k)

kategória č. 8 Zdravotnícke zariadenia okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov (prístroje na dialýzu, analyzátory, dýchacie prístroje, atď):
0,080 EUR bez DPH / kg

l)

kategória č. 9 Prístroje na monitorovanie a kontrolu (tepelné regulátory, termostaty, atď):
0,080 EUR bez DPH / kg

m) kategória č. 10 Predajné automaty (predajné automaty na teplé nápoje, automaty na výdaj peňazí, atď):
0,080 EUR bez DPH / kg
n)

v prípade poškodených a chýbajúcich komponentov (plošné spoje, mechaniky a hardisky z PC, elektromotory, Cu
– vinutia z TV) sa odplata v kategóriách č. 1, 2, 3 a 4 znižuje na:
0,000 EUR bez DPH / kg

2)

K všetkým vyššie uvedeným sumám sa pripočíta daň z pridanej hodnoty podľa v rozhodnom čase platných a účinných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
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