
Obchodná zmluva o zhodnotení odpadu č.017/16/07 

uuzzaavvrreettáá  vv  zzmmyyssllee  uusstt..  §§  226699  ooddss..  22  OObbcchhooddnnééhhoo  zzáákkoonnnnííkkaa  
  
  

ZZmmlluuvvnnéé  ssttrraannyy::    

  

ZZhhooddnnoottiitteeľľ::    
Obchodné meno :  ROMAG spol. s r.o. 
Sídlo :   Hviezdoslavova 1  903 01 Senec 
Štatutárny orgán:   Podmanický Igor - konateľ 
IČO :     34117300 
DIČ :     2020364093 
IČ DPH :  SK 2020364093 
Bankové spojenie :   SLSP a.s. 
Číslo účtu :    653028107/0900 
Číslo telefónu, faxu :  02/4592 3349, 02/4592 71 47 
Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  

                               oddiel Sro, vložka číslo 12448/B 
 
a 
 

DDooddáávvaatteeľľ::    
Obchodné meno :  Mesto Senec 
Sídlo :   Mierové námestie č. 8  
V zastúpení:  Ing. Karol Kvál, primátor  
IČO :     00 305 065    
DIČ :      2020662237      
Číslo telefónu, faxu :  

                                                             
 
(ďalej ako „ dodávateľ “ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
(ďalej ako „ zhodnotiteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 

(ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
sa dohodli na uzavretí tejto obchodnej zmluvy o odbere a zhodnotení odpadu s nasledujúcim 
obsahom: 
 
 

11..  PPRREEDDMMEETT  ZZMMLLUUVVYY  

  

11..11..  Predmetom tejto obchodnej zmluvy (ďalej len „zmluvy“) je zhromaždenie, preprava a 
zhodnotenie odpadov, podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Príloha č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy medzi 
zhodnotiteľom a dodávateľa v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto Obchodnej 
zmluve o zhodnotení odpadu.  

11..22..  Dodávateľ sa zaväzuje zhromaždiť plastové odpady na uvedené v Prílohe č. 1 v Zbernom 
dvore mesta, na Reckej ceste v Senci. Zhodnotiteľ sa zaväzuje odobrať a zhodnotiť odpad 
uvedený podľa Prílohy č. 1. Pokiaľ bude súčasťou zhromaždenia iný druh odpadu, než ten, 
ktorý je premetom tejto zmluvy, môže byť tento odpad odmietnutý.   



  

22..  MMNNOOŽŽSSTTVVOO  AA  TTEERRMMÍÍNN  DDOODDAANNIIAA  

  

22..11..  Termín dodania/odobratia odpadu bude určené na základe dohody medzi zhodnotiteľom 
a dodávateľom, vždy na základe písomnej požiadavky zaslanej elektronicky, na e-mail: 
zakova@romag.sk príp.  objednavka@romag.sk.   

  

33..  MMIIEESSTTOO  PPLLNNEENNIIAA  

  
33..11..  Miestom spracovania odpadu je prevádzka zhodnotiteľa, nachádzajúca sa, na adrese 

Železničná 26/A Senec.     

33..22..  Dopravu odpadu od dodávateľa k zhodnotiteľovi (do miesta zhodnotenia) zabezpečí 
zhodnotiteľ.  

  

  

44..  OODDOOVVZZDDAANNIIEE  OODDPPAADDOOVV,,  PPOOŽŽIIAADDAAVVKKYY  KKVVAALLIITTYY  OODDPPAADDOOVV  

  

44..11..  Dodaný odpad musí spĺňať kritériá odpadu podľa Prílohe č. 1, t.j. musia byť naplnené 
požiadavky pre zaradenie daného odpadu do katalógového čísla podľa vyhlášky uvedené 
v Prílohe č.1. k tejto zmluve. Mernou jednotkou je kg/t. Pre určenie skutočnej váhy 
dodaného odpadu je rozhodujúce váženie, zachytené na vážnom lístku, vystavenom 
zhodnotiteľom. Zhodnotiteľ je povinný vystaviť potvrdenie o zhodnotení dodaného odpadu, 
kde bude uvedené katalógové číslo, množstvo, obdobie prevzatia a povolenie na 
zhodnotenie. Potvrdenie musí byť vystavené najneskôr do 5-teho dňa kalendárneho mesiaca 
za predchádzajúci mesiac.   

  

  

55..  FFIINNAANNČČNNÉÉ  PPLLNNEENNIIAA  SSÚÚVVIISSIIAACCEE  SSOO  ZZMMLLUUVVOOUU  

  
55..11..  Za odobratie odpadu, spĺňajúceho požiadavky podľa Prílohe č. 1. je dohodnutá cena 0,- €.  

 

  

66..  ZZÁÁVVEERREEČČNNÉÉ  UUSSTTAANNOOVVEENNIIAA    

  

66..11..  TTááttoo  zzmmlluuvvaa  ssaa  uuzzaattvváárraa  nnaa  ddoobbuu  nneeuurrččiittúú..    

66..22..  ZZmmlluuvvaa  zzaanniikkáá::  

aa))  ppííssoommnnoouu  ddoohhooddoouu  zzmmlluuvvnnýýcchh  ssttrráánn  

bb))  ppííssoommnnoouu  vvýýppoovveeďďoouu  kkttoorreejjkkooľľvveekk  zzoo  zzmmlluuvvnnýýcchh  ssttrráánn,,  hhooccii  aajj  bbeezz  uuddaanniiaa  ddôôvvoodduu,,  

ss  ttrroojjmmeessaaččnnoouu  vvýýppoovveeddnnoouu  lleehhoottoouu,,  kkttoorráá  zzaaččíínnaa  ppllyynnúúťť    pprrvvýýmm  ddňňoomm  kkaalleennddáárrnneehhoo  

mmeessiiaaccaa  nnaasslleedduujjúúcceehhoo  ppoo  ddoorruuččeenníí  ppííssoommnneejj  vvýýppoovveeddee  ddrruuhheejj  zzmmlluuvvnneejj  ssttrraannyy..  

66..33..  TTúúttoo  zzmmlluuvvuu  jjee  mmoožžnnéé  mmeenniiťť,,  ddooppĺĺňňaaťť  aalleebboo  rruuššiiťť  lleenn  ppííssoommnnoouu  ffoorrmmoouu..  VVššeettkkyy  ppííssoommnnoossttii  

ssúú  zzmmlluuvvnnéé  ssttrraannyy  ppoovviinnnnéé  ssii  ddoorruuččiiťť  aajj  vv  ttllaaččeenneejj  ppooddoobbee  pprroossttrreeddnnííccttvvoomm  ppooššttyy  aalleebboo  

iinnééhhoo  ddoorruuččoovvaatteeľľaa..  PPííssoommnnoossťť  ssaa  vvžžddyy  ppoovvaažžuujjee  zzaa  ddoorruuččeennúú  jjeejj  pprreevvzzaattíímm,,  rreesspp..  

ooddmmiieettnnuuttíímm  jjeejj  pprreevvzzaattiiaa  aaddrreessááttoomm..  PPookkiiaaľľ  nneeddôôjjddee  kk  pprreevvzzaattiiuu  aannii  kk  ooddmmiieettnnuuttiiuu  

ddoorruuččeenniiaa,,  ppoovvaažžuujjee  ssaa  ppííssoommnnoossťť  zzaa  ddoorruuččeennúú  ookkaammiihhoomm,,  kkeeďď  ssaa  vvrrááttii  ooddoossiieellaatteeľľoovvii  aakkoo  

nneeddoorruuččeennáá,,  zzaa  ppooddmmiieennkkyy,,  žžee  bboollaa  zzaassllaannáá  nnaa  aaddrreessuu,,  uuvveeddeennúú  vv  zzááhhllaavvíí  tteejjttoo  zzmmlluuvvyy,,  

ppookkiiaaľľ  nneebboollaa  ppííssoommnnee  aakkoo  kkoorreeššppoonnddeennččnnáá  aaddrreessaa  oozznnáámmeennáá  ooddoossiieellaatteeľľoovvii  iinnáá  aaddrreessaa..    

66..44..  TTááttoo  zzmmlluuvvaa  ssaa  vvyyhhoottoovvuujjee  vv  22  vvyyhhoottoovveenniiaacchh,,  zz  kkttoorrýýcchh  ssii  ppoo  jjeeddnnoomm  vvyyhhoottoovveenníí  ppoonneecchháá  

kkaažžddáá  zzmmlluuvvnnáá  ssttrraannaa..    

66..55..  ZZmmlluuvvnnéé  ssttrraannyy  pprreehhllaassuujjúú,,  žžee  ssii  zzmmlluuvvuu  pprreeččííttaallii,,  jjeejj  oobbssaahhuu  ppoorroozzuummeellii,,  bbeezz  vvýýhhrraadd  ss  nníímm  

ssúúhhllaassiiaa,,  ččoo  ssvvoojjiimm  ppooddppiissoomm  ppoottvvrrddzzuujjúú..    

mailto:zakova@romag.sk
mailto:objednavka@romag.sk


66..66  TTááttoo  zzmmlluuvvaa  nnaaddoobbúúddaa  ppllaattnnoossťť  ddňňoomm  jjeejj  ppooddppííssaanniiaa  zzmmlluuvvnnýýmmii  ssttrraannaammii  aa  úúččiinnnnoossťť  

nnaaddoobbúúddaanniiaa  nnaasslleedduujjúúccii  ddeeňň  ppoo  jjeejj  zzvveerreejjnneenníí..      

  
 
 
 

 

VSenec, dňa17.6.2016        V Senec, dňa 17.6.2016 

 

 

 

 

 „podpísané“     „podpísané“ 

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

Ing. Karol Kvál - primátor 

 

 

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

        Igor Podmanický - konateľ 

 

 

 

 

   

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 1  k Z M L U V E  č. 017/16/07 

  uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

 

 

 

Dátum: 17.6.2016     Dátum: 17.6.2016   

 „podpísané“      „podpísané“ 

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

         za mesto Senec                               za ROMAG spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

Kat. číslo Názov odpadu Druh Cena za zhodnotenie 

07 02 13  odpadový plast O 0 EUR/t 

15 01 02 obaly z plastov O 0 EUR/t 

16 01 19  plasty O 0 EUR/t 

17 02 03 plasty O 0 EUR/t 


