
Obchodná zmluva o zhodnotení odpadu č.017/16/07 
uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany: 

Zhodnotiteľ: 
Obchodné meno : 
Sídlo : 
Štatutárny orgán: 
IČO : 
DIČ : 
IČ DPH : 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu : 
Číslo telefónu, faxu : 
Registrácia: 

a 

Dodávateľ: 
Obchodné meno : 
Sídlo : 
V zastúpení: 
IČO : 
DIČ : 
Číslo telefónu, faxu : 

ROMAG spol. s r.o. 
Hviezdoslavova 1 903 01 Senec 
Podmanický Igor - konateľ 
34117300 
2020364093 
SK 2020364093 
SLSP a.s. 
653028107/0900 
02/4592 3349, 02/4592 71 47 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel Sro, vložka číslo 12448/B 

Mesto Senec 
Mierové námestie č. 8 
Ing. Karol Kvál, primátor 
00 305 065 
2020662237 

(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: 

1. PREDMET ZMLUVY 

1.1. 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. 

1.2. 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. 



2. MNOŽSTVO A TERMÍN DODANIA 

2.1. 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. 

3. MIESTO PLNENIA 

3.1. Miestom spracovania odpadu je prevádzka zhodnotiteľa, nachádzajúca sa, na adrese 
Železničná 26/A Senec. 

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

4. ODOVZDANIE ODPADOV, POŽIADAVKY KVALITY ODPADOV 

4.1. 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. 

5. FINANČNÉ PLNENIA SÚVISIACE SO ZMLUVOU 

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

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
6.2. 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. 

6.3. 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 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. 

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

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

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


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

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 

Kat. číslo 

07 02 13 

15 01 02 

16 01 19 

17 02 03 

Názov odpadu 

odpadový plast 

obaly z plastov 

plasty 

plasty 

Druh 

O 

O 

O 

O 

Cena za zhodnotenie 

0 EUR/t 

0 EUR/t 

0 EUR/t 

0 EUR/t 

Dátum: 17.6.2016 Dátum: 17.6.2016 

„podpísané“ „podpísané“ 

. 

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


