ZMLUVA O DIELO
č. 24/01/2012
o zabezpečovaní nakladania s elektronickým odpadom,
uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Zhotoviteľ:

ANEO, s.r.o.

Zápis:
OR OS Trnava, oddiel Sro, vloţka číslo: 15417/T
V zastúpení:
RNDr. Peter Debnár
Adresa:
Špačinská cesta 26, Trnava
PSČ:
917 01
Osoba, oprávnená rokovať vo veciach:
zmluvných:
RNDr. Peter Debnár
technických:
RNDr. Peter Debnár
Bankové spojenie:
ČSOB banka, Trnava
Číslo účtu:
4008035510/7500
IČO:
36265420
DIČ:
2021892521
IČ DPH:
SK2021892521
Telefón:
0904 506 608, 0918 848888
e-mail:
aneo@aneo.sk
ďalej len "zhotoviteľ".
Objednávateľ: Obec Pitelová

V zastúpení: starostom obce Jánom Kubíkom
Adresa: Pitelová č. 79
PSČ: 966 11 Trnavá Hora
Okres: Ţiar nad Hronom
Osoba, oprávnená rokovať vo veciach
zmluvných: Ján Kubík
Bankové spojenie: VÚB Ţiar nad Hronom
Číslo účtu: 5821422/0900
IČO:00320919
DIČ: 2020529742
Telefón: 045/6775131
ďalej len "objednávateľ".
Článok I.
PREDMET ZMLUVY
1.
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečovať nakladanie s elektronickým odpadom

(ďalej len EO) od obyvateľov obce – producentov nebezpečného odpadu ( uvedený v Prílohe
č. 1 k vyhláške č. 208/2005 Z. z.). Rozsah nebezpečného odpadu, ktorý je predmetom zmluvy
je uvedený citáciou cit. vyhl. v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zber elektro-odpadu bude
zhotoviteľom vykonávaný z pred brán rodinných domov.

Článok II.
ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN
.
Zhotoviteľ sa zaväzuje :
Zabezpečiť nakladanie (zber, preprava, zabezpečenie zhodnocovania) EO v zmysle platných
zákonov (Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zmysle ďalších zákonov, vyhláška MŢP SR
č. 283/2001 Z. z., vyhláška MŢP SR č. 208/2005 o elektrozariadeniach – príloha č. 1 vyhlášky
je súčasťou zmluvy ako Príloha č. 1) takto :
Zhotoviteľ nejmenej 7 dní vopred preukázateľne (poštou, mailom, faxom a pod.) oznámi
objednávateľovi, v ktorý deň a v ktorých hodinách uskutoční zber neupotrebiteľného
nebezpečného odpadu.
Zhotoviteľ v takto určený deň zber uskutoční alebo najmenej začne uskutočňovať a plynule
ho v dňoch po sebe idúcich uskutoční.
2.
Objednávateľ sa zaväzuje:
Poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť nasledovne :
Po oznámení, ţe zhotoviteľ vykoná zber a odvoz odpadu, oznámi prostredníctvom
miestnych komunikačných ciest (miestny rozhlas, www stránka obce, miestna tlač, úradné
tabule a pod.) občanom, v ktorý deň a v ktorých hodinách bude zber odpadu vykonaný
s upozornením ţe náhradný termín nebude, resp. bude podľa oznámenia zhotoviteľa v ním
oznámený deň.
Po dobu platnosti zmluvy odovzdávať EO výhradne zhotoviteľovi.
Článok III.
CENA ZA DIELO
Dielo – zber, doprava a ďalšie nakladanie s odpadom bude vykonávané zhotoviteľom
bezodplatne.
Článok IV.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZMLUVNÉ SANKCIE
1.
Zodpovednosť zmluvných strán za škodu spôsobenú porušením povinnosti vyplývajúcej
z tejto zmluvy sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2.
Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu respektíve vady diela spôsobené nevhodnosťou vecí
alebo pokynov daných mu objednávateľom na vykonanie diela bez ohľadu na oznámenie
týchto vád objednávateľovi.

3.
Objednávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú zhotoviteľovi v prípade neodovzdania
elektronického odpadu minimálne 1 x ročne po dobu platnosti zmluvy.
4.
Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, resp. prostredníctvom neho tretím osobám,
v prospech ktorých je zmluva uzatváraná, a to najmä nesplnením záväzku riadne a včas podľa
II. tejto zmluvy.
5.
Ak zhotoviteľ napriek splneniu povinností zakotvených v čl. II. tejto zmluvy zber a odvoz
nevykoná, resp. nezačne vykonávať v dohodnutý a zverejnený deň, zaplatí objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 100.- € za kaţdý, i započatý deň, omeškania.
6.
Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu je povinná
nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane.
Článok V.
OCHRANA OBCHODNÉHO TAJOMSTVA
1.
Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany v dobe platnosti tejto zmluvy poskytnú,
sú dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe získané informácie neposkytnú tretej
osobami ich nepouţijú pre vlastnú potrebu. Zmluvná strana, ktorá poruší toto ustanovenie
vlastnou vinou, je povinná poškodenie zmluvnej strane a vzniknutú škodu nahradiť a to
i v prípade, ţe sa v dôsledku tejto skutočnosti stane zmluva neplatná.
Článok VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
Túto zmluvu je moţné meniť a dopĺňať len na základe dohody obidvoch strán a to
písomnou formou.
2.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2014.
3.
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, kaţdá zmluvná strana obdrţí 1vyhotovenie.
4.
Práva a povinnosti zmluvných strán sa primerane spravujú ustanoveniami Obchodného
zákonníka a iných právnych predpisov.
5.
Zmluvné strany vyhlasujú, ţe túto zmluvu uzavreli slobodne a váţne, ţe si ju pozorne
prečítali, jej obsahu rozumejú a s týmto obsahom súhlasia.
V Trnave, dňa ..............2012
RNDr. Peter Debnár
za zhotoviteľa

V Pitelovej dňa 24.01.2012
Ján Kubík
starosta obce
za objednávateľa

Príloha č. 1
ZMLUVY O DIELO
č.
o zabezpečovaní nakladania s elektronickým odpadom,
Príloha č. 1
k vyhláške č. 208/2005 Z. z.

Zoznam zariadení podľa kategórií a druhov,
na ktoré sa vzťahuje siedma časť zákona
Kategória č. 1: Veľké domáce spotrebiče
Druh:
1.1 Veľké chladiarenské spotrebiče
1.2 Chladničky
1.3 Mrazničky
1.4 Iné veľké spotrebiče pouţívané 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 pouţívané 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
1.18 Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu
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 pouţívajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
2.5 Ţehličky a iné spotrebiče na ţehlenie, 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 noţe
2.10 Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáţ a iné spotrebiče na starostlivosť o telo
2.11 Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
2.12 Váhy
Kategória č. 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
Druh:
Centralizované spracovanie údajov
3.1 Servery
3.2 Minipočítače
3.3 Tlačiarne
Osobné počítače
3.4 Osobné počítače (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice)
3.5 Laptopy (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice)
3.6 Notebooky
3.7 Elektronické diáre
3.8 Tlačiarne
3.9 Kopírovacie zariadenia
3.10 Elektrické a elektronické písacie stroje
3.11 Vreckové a stolové kalkulačky
3.12 Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií
3.13 Uţívateľské terminály a systémy
3.14 Faxové prístroje
3.15 Telex
3.16 Telefónne prístroje

3.17 Telefónne automaty
3.18 Bezdrôtové telefónne prístroje
3.19 Mobilné telefónne prístroje
3.20 Záznamníky
3.21 Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií
Kategória č. 4: Spotrebná elektronika
Druh:
4.1 Rozhlasové prijímače
4.2 Televízne prijímače
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
Kategória č. 5: Svetelné zdroje
Druh:
5.1 Svietidlá pre ţiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach
5.2 Lineárne ţiarivky
5.3 Kompaktné ţiarivky
5.4 Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami
5.5 Nízkotlakové sodíkové výbojky
5.6 Iné svietidlá alebo zariadenia na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou ţiaroviek
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, razecie, 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
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
Kategória č. 8: Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
Druh:
8.1 Zariadenia na rádioterapiu
8.2 Kardiologické prístroje
8.3 Prístroje na dialýzu
8.4 Dýchacie prístroje
8.5 Prístroje pre nukleárnu medicínu
8.6 Laboratórne zariadenia pre in-vitro diagnostiku
8.7 Analyzátory
8.8 Mrazničky
8.9 Prístroje na fertilizačné testy
8.10 Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení alebo postihnutia
Kategória č. 9: Prístroje na monitorovanie a kontrolu
Druh:
9.1 Hlásič elektrickej poţiarnej signalizácie
9.2 Tepelné regulátory
9.3 Termostaty
9.4 Prístroje na meranie, váţenie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia
9.5 Iné monitorovacie a kontrolné prístroje pouţívané 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

