
Zmluva o poskytovaní služieb č.018/16/07 
(o bezplatnom odbere elektroodpadu a odpadových batérií) 

uzavretá podľa § 269 Obchodného zákonníka 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

1. Dodávateľ : Mesto Senec 
Sídlo : Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 
Korešpondenčná adresa : Ing. Karol Kvál, primátor 
e-mail : musenec@senec.sk 
IČO, DIČ, IČ pre DPH : 00305065, 2020662237 
Telefón / fax : 02/20205102 

(ďalej aj „dodávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

2. Objednávateľ : ROMAG , s.r.o. 
Sídlo : Hviezdoslavova č. 1, 903 01 Senec 
Štatutárny zástupca : P od manický Igor - konateľ 
Mobil, e-mail : 02/ 45923349 
IČO, DIČ, IČ pre DPH : 34117300, SK 2020364093 
Obchodný register : Okresného súdu Bratislava 1,v oddieli Sro vložka č. 

12448/B 
(ďalej „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej „dodávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej „elektroodpad a odpadové batérie“ v príslušnom gramatickom tvare) 

Čl. II. 
Predmet plnenia 

Predmetom tejto zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami je záväzok objednávateľa 
odoberať elektroodpad a odpadové batérie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve od občanov 
mesta Senec: 

Odpad katalógové číslo 20 01 21 
Odpad katalógové číslo 20 01 23 
Odpad katalógové číslo 20 01 33 
Odpad katalógové číslo 20 01 34 
Odpad katalógové číslo 20 01 35 
Odpad katalógové číslo 20 01 36 

Prílohy č. 1 ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

mailto:musenec@senec.sk


Čl III. 
Podmienky vykonania služby 

1. Spoločnosť ROMAG spol. s r.o. sa zaväzuje poskytnúť službu bezplatného odovzdania 
elektroodpadu a odpadových batérii pre občanov mesta Senec v sídle svojej prevádzky, 
na Železničná ulica č. 26/A, 903 01 Senec. Občania mesta Senec budú môcť odovzdať 
elektroodpad a odpadové batérie v čase pondelok až piatok od 7,30 do 15,30 hod., 
sobotu od 8,00 do 18,00 hod. a v nedeľu 8,00 do 12,00 hod. 

2. Každému občanovi pri odovzdaní kompletného elektroodpadu a odpadových batérii 
bude vystavený doklad v súlade zo zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

Čl. IV. 
Povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ je povinný dodávateľom dodaný elektroodpad a odpadové batérie 
prevziať, za predpokladu splnenia podmienok podľa čl. II., III. a V. tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ odoberie a spracuje dodaný elektroodpad a odpadové batérie 
bezodplatne. 

3. Objednávateľ je povinný pri podpise tejto zmluvy predložiť dodávateľovi doklady 
osvedčujúce skutočnosť, že je osobou oprávnenou na nakladanie s odpadmi 
v zmysle zákona o odpadoch. Objednávateľ rovnako predloží doklady, ktoré 
umožňujú nakladať s elektroodpadom a odpadovými batériami. 

Čl. V. 
Povinnosti dodávateľa 

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať predmet plnenia v zmysle tejto zmluvy v súlade 
zákona o odpadoch a príslušnými ustanoveniami. 

2. Dodávateľ si nebude účtovať za dodaný elektroodpad a odpadové batérie finančnú 
odplatu. 

Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
Zmluva zaniká: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán 
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, hoci aj bez udania 

dôvodu, s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strany. 

3. Túto zmluvu je možné meniť, dopĺňať alebo rušiť len písomnou formou. Všetky 
písomnosti sú zmluvné strany povinné si doručiť aj v tlačenej podobe prostredníctvom 
pošty alebo iného doručovateľa. Písomnosť sa vždy považuje za doručenú jej 
prevzatím, resp. odmietnutím jej prevzatia adresátom. Pokiaľ nedôjde k prevzatiu ani 

1. 
2. 



k odmietnutiu doručenia, považuje sa písomnosť za doručenú okamihom, keď sa vráti 
odosielateľovi ako nedoručená, za podmienky, že bola zaslaná na adresu, uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ nebola písomne ako korešpondenčná adresa 
oznámená odosielateľovi iná adresa. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých si po jednom vyhotovení 
ponechá každá zmluvná strana. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bez výhrad 
s ním súhlasia, čo svojim podpisom potvrdzujú. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúdania nasledujúci deň po jej zverejnení. 

V Senec, dňa 17.6.2016 V Senec, dňa 17.6.2016 

„podpísané“ „podpísané“ 

Ing. Karol Kvál - primátor Igor Podmanický - konateľ 



Príloha č. 1 : Špecifikácia elektroodpadu a odpadových batérii. 

Pre účely Zmluvy o dielo, ktorej je táto špecifikácia neoddeliteľnou prílohou, sa bude elektroodpad členiť 
(triediť, evidovať a vykazovať) v nasledovných kategóriách: 

Kategória č. 1: Veľké domáce spotrebiče 

Druh: 
1.1 Veľké chladiarenské spotrebiče 
1.2 Chladničky 
1.3 Mrazničky 
1.4 Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín 
1.5 Práčky 
1.6 Sušičky 
1.7 Umývačky riadu 
1.8 Sporáky a rúry na pečenie 
1.9 Elektrické sporáky 
1.10 Elektrické varné dosky 
1.11 Mikrovlnné rúry 
1.12 Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín 
1.13 Elektrické spotrebiče na vykurovanie 
1.14 Elektrické radiátory 
1.15 Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie 
1.16 Elektrické ventilátory 
1.17 Klimatizačné zariadenia 
1.17.a Mobilné Klimatizačné zariadenia 
1.18 Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu 
1.19 Iné 

Kategória č. 2: Malé domáce spotrebiče 

Druh: 
2.1 Vysávače 
2.2 Čističe kobercov 
2.3 Iné spotrebiče na čistenie 
2.4 Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu 
2.5 Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo 
2.6 Hriankovače 
2.7 Fritézy 
2.8 Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov 
2.9 Elektrické nože 
2.10 Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na 
starostlivosť o telo 
2.11 Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času 
2.12 Váhy 
2.13 Iné 
2.13.2 Elektrické cigarety 



Kategória č. 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia 

Druh: 

Centralizované spracovanie údajov 
3.1 Servery 
3.2 Minipočítače 
3.3 Tlačiarne 
3.4 Osobné počítače 
3.5 Zobrazovacie zariadenia s osobných počítačov s CRT, LED a LCD 
3.6. Klávesníce 
3.7 Polohovacie zariadenia s osobných počítačov 
3.8 Reproduktory s osobných počítačov 
3.9 Laptopy 
3.10 Notebooky 
3.11 Elektronické diáre 
3.13 Kopírovacie zariadenia 
3.14 Elektrické a elektronické písacie stroje 
3.15 Vreckové a stolové kalkulačky 
3.16 Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické 
sprostredkovanie informácií 
3.16.1 Pamäťové karty 
3.17 Užívateľské terminály a systémy 
3.18 Faxové prístroje 
3.19 Telex 
3.120 Telefónne prístroje 
3.21 Telefónne automaty 
3.22 Bezdrôtové telefónne prístroje 
3.23 Mobilné telefónne prístroje 
3.24 Záznamníky 
3.25 Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom 
Telekomunikácií 
3.26 Iné 

Kategória č. 4: Spotrebná elektronika 

Druh: 
4.1 Rozhlasové prijímače 
4.2 Televízne prijímače s CRT, LED a LCD obrazovkami 
4.3 Videokamery 
4.4 Videorekordéry 
4.5 Hi-fi zariadenia 
4.6 Zosilňovače zvuku 
4.7 Hudobné nástroje 
4.8 Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov 
alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií 
4.9 Iné 

Kategória č. 5: Svetelné zdroje 

Druh: 
5.1 Svetelné zdroje 
5.1.1 Lineárne žiarivky 



5.1.2 Kompaktné žiarivky 
5.1.3 LED žiarivky 
5.2 Svietidlá 
5.3 Ostatné osvetľovacie zariadenia alebo zariadenia pre šírenie a riadenie osvetlenia s výnimkou priamo 
žeravených žiaroviek v inej podskupine neuvedené 

Kategória č. 6: Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov) 

Druh: 
6.1 Vŕtačky 
6.2 Pílky 
6.3 Šijacie stroje 
6.4 Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, 
rezanie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov 
6.5 Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, 
skrutiek alebo na podobné účely 
6.6 Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo na podobné účely 
6.7 Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo 
plynných látok inými prostriedkami 
6.8 Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti 
6.9 Iné 

Kategória č. 7: Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely 

Druh: 
7.1 Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh 
7.2 Konzoly na videohry 
7.3 Videohry 
7.4 Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď. 
7.5 Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami 
7.6 Hracie automaty 
7.7 Iné 

Kategória č. 8: Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov) 

Druh: 
8.1 Merače krvného tlaku 
8.2 Merače hladiny cukru 
8.3 Inhalačné prístroje 
8.4 UV hrebene pre liečbu svetelnými lúčmi 
8.5 Fototerapeutické svetlo 
8.6 Iné 
8.6.1 Germicídne lampy 
8.6.2 Negatoskopy 

Kategória č. 9: Prístroje na monitorovanie a kontrolu 

Druh: 
9.1 Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie 
9.2 Tepelné regulátory 
9.3 Termostaty 
9.4 Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia 
9.5 Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach (napr. ovládacie panely) 



Kategória č. 10: Predajné automaty 
Druh: 
10.1 Predajné automaty na teplé nápoje 
10.2 Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky 
10.3 Predajné automaty na tuhé výrobky 
10.4 Automaty na výdaj peňazí 
10.5 Všetky prístroje na automatický výdaj výrobkov 

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

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


