
Zmluva o zbere odpadu
zn. 2022/Obec_Ardanovce

podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
 

1. Zmluvné strany

Dodávateľ: Obec Ardanovce
Sídlo: Ardanovce 11
                                                    956 06 Šalgovce
Oprávnený zástupca: p. Maroš Barta
IČO: 00699110
DIČ:  2021234479

Odberateľ: BOMAT s. r. o.
Sídlo: 922 01 Veľké Orvište 380
Oprávnený zástupca: Ing. Adam Boleček, konateľ
Bankové spojenie: VÚB a. s, Pobočka Piešťany 
Číslo účtu: SK96 0200 0000 0013 6142 7557
SWIFT: SUBASKBX
IČO: 36235288
DIČ: 2020170317
IČ DPH: SK2020170317
Obchodný register: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 11828/T

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy  je  záväzok  odberateľa  vykonávať  pre  dodávateľa  odber  –  zber
nasledovného odpadu na spracovanie (zhodnocovanie, zneškodňovanie):

Katalóg. č. Kategória Názov odpadu
20 01 21 N žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

20 01 23 N vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

20 01 25 O jedlé oleje a tuky

20 01 26 N oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

20 01 27 N farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné 
látky

20 01 28 O farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 
20 01 27

20 01 33 N batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 
03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

20 01 34 O batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

20 01 35 N vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené 
v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *1)

20 01 36 O vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené 
v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
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3. Podmienky plnenia služby

3.1. Dodávateľ  zhromaždí  odpad  na  zberných  miestach  v množstve  a termíne  podľa
vzájomnej dohody.

3.2. Odberateľ  prehlasuje,  že  na  výkon  činností  (čl.  2)  má platné  oprávnenia  zo  strany
príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy.  

4. Cena

4.1. Odberateľ odoberie odpad od dodávateľa uvedený v bode 2.1. v súlade s obchodnými
podmienkami spoločnosti  BOMAT s.r.o.  Na základe ponuky môže odberateľ  vopred
stanoviť cenovú ponuku*2) na zber odpadov, kde bude zohľadnený sortiment odpadu.
O cenovej ponuke sa môže dodávateľ informovať telefonicky (tel. 0917 907 077 alebo
e-mailom siska@bomat.sk). 

4.2. Spoločnosť BOMAT s.r.o. si vyhradzuje právo meniť a revidovať obchodné podmienky
spoločnosti.

4.3. Po  každom  prijme  odošle  skladovú  príjemku  odberateľ  dodávateľovi  poštou,  alebo
elektronickou  poštou.  Tá  musí  minimálne  obsahovať  celkové  množstvo  odpadu,
kategorizáciu  podľa  prílohy  č.1  k vyhláške  365/2015  Z.z.  a taktiež  cenu,  ktorá  je
uvedená v bode 4.1. 

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  oprávnenými  zástupcami  oboch
zmluvných strán  a  účinnosť  dňom,  nasledujúcim po dni  jej  zverejnenia  podľa  §  5a
zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojitosti s § 47a odst.1 Občianskeho
zákonníka v platnom znení.

5.2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
5.3. Zmluva  končí  svoju  účinnosť  dňom,  ukončenia  platnosti  oprávnení  vydaných

odberateľovi zo strany príslušných orgánov štátnej správy. 
5.4. Ceny uvedené v tejto zmluve sú platné po dobu, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
5.5. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú robené formou písomných príloh. 
5.6. Ukončenie  zmluvy  je  možné  dohodou  zmluvných  strán  alebo  výpoveďou  jednej  zo

zmluvných strán.  Výpovedná doba je  dvojmesačná a začína plynúť 1.  dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.

5.7. Ďalšie vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými platnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

5.8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá strana dostala jeden rovnopis.
5.9. Podpisom  tejto  zmluvy  strácajú  platnosť  všetky  staršie  zmluvy  a dohody  o odbere

odpadu medzi dodávateľom a odberateľom.
*1) Nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu zahŕňať akumulátory a batérie uvedené v 16 06 a označené ako nebezpečné; ortuťové
spínače, sklo z katódových obrazoviek a iné aktivované sklo atď.
*2) – na základe zákona č. 79/2015 Z. z., je osoba, ktorá zberá a zhromažďuje elektroodpad povinná vykonať také opatrenia, aby nedošlo k mechanickému
poškodeniu a neodbornému zásahu do spotrebiča, resp. aby nebola znemožnená hierarchia odpadového hospodárstva v súlade so zákonom. Rozumejú sa
tým hlavne preventívne opatrenia pred únikom nebezpečných látok do životného prostredia.

V Ardanovciach, dňa  Vo Veľkom Orvišti, dňa 

.............................................                                     ......................................................
  dodávateľ                                                                        odberateľ
      p. Maroš Barta Ing. Adam Boleček

   Starosta                                                                konateľ
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