ZMLUVA O ZBERE A ZHODNOTENÍ ODPADU č. 11 / 2021
uzavretá
v zmysle § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
v zmysle § 81 odsek 13 zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

medzi
PRÍJEMCOM SLUŽBY:
obchodné meno:
adresa sídla:
doručovacia adresa:
IČO
DIČ:
starosta:

Obec Chmeľov
Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov
Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov
00327115
Milan Polča

a
POSKYTOVATEĽOM SLUŽBY:
obchodné meno:
adresa sídla:
doručovacia adresa:
IČO:
DIČ:
zápis v OR:
konajúci:
kontaktná osoba:

H + EKO, spol. s r.o., Košice
Spišské námestie č. 3, 040 12 Košice
Spišské námestie č. 3, 040 12 Košice
31688985
2020491902
OS Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 4543/V
Mgr. Vladimír Nagy
Ing. Peter Čerkala, PhD., m.: +421 915 492 511, e-mail: peter.cerkala@heko.sk
Článok I.
Predmet zmluvy

Poskytovateľ služby sa touto zmluvou a počas jej trvania zaväzuje poskytovať príjemcovi nasledujúce služby:
a) zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu uvedeného v prílohe č. 1 k tejto zmluve, pričom:
príloha č.1 obsahuje zatriedenie elektroodpadu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. , ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov ako aj podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov podľa prílohy č. 6 II. časť - Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento
zákon od 15.8.2018,
b) zber a prepravu prenosných, automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov podľa katalógových čísel
uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy,

Článok II.
Odovzdávanie a preberanie odpadov
1)

2)

3)

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. Ak sa zmluvné strany v jednotlivom prípade nedohodnú inak, elektroodpad, ktorý
nespĺňa uvedené požiadavky, nie je Príjemca služby povinný prevziať.
Poskytovateľ služby prevezme bezodplatne elektroodpad, opotrebované batérie a akumulátory, odpad z obalov
a neobalových výrobkov (ďalej len „odpad“) od Príjemcu služby na dohodnutom mieste, dohodnutým spôsobom
(napr. mobilným zberom), v pracovných dňoch v čase od 9.00hod. do 14.00 hod., ak sa zmluvné strany
v jednotlivom prípade nedohodnú inak.
Príjemca služby je kedykoľvek, vždy však v dostatočnom časovom predstihu, oprávnený vyzvať Poskytovateľa
služby na prevzatie vyzbieraného odpadu.
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4)

Prepravu vyzbieraného odpadu do recyklačného strediska podľa odseku 1 vykoná alebo zabezpečí Poskytovateľ
služby na vlastné náklady a nebezpečenstvo, a to prípadne aj prostredníctvom svojho zmluvného dopravcu, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
Článok III.
Ďalšie dojednania

1)

Príjemca služby nesie zodpovednosť za vyzbieraný odpad a má povinnosti držiteľa odpadu podľa príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov o odpadoch až do jeho odovzdania Poskytovateľovi služby.
Príjemca služby odovzdá Poskytovateľovi služby iba odpad určený v prílohách č. 1 k tejto zmluve.
Ak vyzbieraný odpad z akéhokoľvek dôvodu obsahuje aj iný odpad ako určený v prílohách č. 1 k tejto zmluve,
prípadne iné hnuteľné veci (ďalej len „nedovolený odpad“), je Poskytovateľ služby oprávnený odmietnuť jeho
prevzatie (prevzatie celého množstva vyzbieraného odpadu alebo jeho príslušnej časti, v ktorej sa nachádza
nedovolený odpad, pričom voľba medzi týmito možnosťami náleží výlučne príjemcovi služby).
Príjemca služby nemá voči Poskytovateľovi služby právo na zaplatenie kúpnej ceny, náhrady, protihodnoty ani
iného obdobného plnenia za vyzbieraný odpad, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Okamihom prevzatia vyzbieraného odpadu sa Poskytovateľ služby stáva jeho vlastníkom.

2)
3)

4)
5)

Článok IV.
Trvanie zmluvy
1)
2)

Táto zmluva sa dojednáva na dobu neurčitú.
Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto zmluvu, a to aj bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť
písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Zmluva zanikne uplynutím posledného kalendárneho dňa tretieho
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Článok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1)
2)
3)
4)

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu alebo v prípade zmlúv pri ktorých zákon ustanovuje povinné
zverejňovanie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a odst. 1 zákon č. 546/2010
Z.z.).
Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto zmluvou, ako aj všetky súvisiace právne vzťahy
(vrátane zodpovednostných právnych vzťahov) sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.
Ak táto zmluva neurčuje inak, je možné ju zmeniť a zrušiť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

......................................................................

......................................................................

H + EKO, spol. s r.o., Košice

Obec Chmeľov

Mgr: Vladimír Nagy

Milan Polča

........................Košice.....10.11.2021......................................

......Chmeľov ...5.11.2021............................

Miesto a dátum podpisu

ZMLUVA O ZBERE A ZHODNOTENÍ ODPADU

Miesto a dátum podpisu

STRANA 2/3

Príloha č. 1 k zmluve č. 11 / 2021
Špecifikácia odpadov
(Podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.)
Číslo
skupiny
odpadu

Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu

20 01 21
20 01 23

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N
N

16 06
16 06 01
16 06 02
16 06 03
16 06 04
16 06 05

BATÉRIE A AKUMULÁTORY
olovené batérie
niklovo-kadmiové batérie
batérie obsahujúce ortuť
alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03
iné batérie a akumulátory

N
N
N
O
O

20 01 33
20 01 34
20 01 35
20 01 36

Kategória odpadu
Nebezpečný „N“
Ostatný „O“

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 alebo 16 06 07 a
netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20
01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20
01 21, 20 01 23 a 20 01 35

N
O
N
O

 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.

Špecifikácia odpadov
podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa prílohy č. 6
II.časť - Kategórie elektrozariadení , na ktoré sa vzťahuje tento zákon od 15.8.2018 a Vyhl. č. MŽP SR č.
373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými
prúdmi odpadov v znení neskorších právnych predpisov - príloha č. 16a:

1. Zariadenia na tepelnú výmenu
2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
3. Svetelné zdroje
4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen: domácich
spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na
prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek,
zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a
kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria
zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3.
5. Malé zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm) vrátane, ale nielen: domácich
spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných
zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely;
zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na
výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3 a 6.
6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm).
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