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ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBERU ELEKTROODPADU
uzatvorená podľa § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka

(ďalej len "Zmluva")

Zmluvné strany:

SEWA,a.s.
sídlo: Račianska 71, 83102 Bratislava
IČO: 35942355, IČ DPH: SK 2022031924, Fax: +421 (0)249106819, Web: www.sewa.sk
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3625/B
zastúpená: Ing. Jozefom Kozákom, výkonným riaditeľom na základe plnej moci
(ďalej len "Kolektívna organizácia")

a

Špeciálna základná škola
sídlo: Rovníková 11,040 12 Košice - Nad jazerom
IČO: 31263178, Fax: 055/7295264, E-mail: rovnikova@centrum.sk
zapísaná v Štatistickom registri organizácií
zastúpená: Mgr. Janou Valenčákovou, riaditeľkou školy
(ďalej len "Partner")

týkajúca sa
zabezpečenia odberu elektroodpadu od Partnera.

ČLÁNOK I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

l. Partner je osobou, ktorá v súvislosti so svojou činnosťou nakladá s elektrickými a elektronickými
zariadeniami (ďalej len "EEZ") a prichádza do kontaktu s odpadom z EEZ (ďalej len "OEEZ")
a vzniká na jej strane potreba zabezpečiť nakladanie s týmto OEEZ v súlade so zákonom č.
223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o odpadoch")
a súvisiacimi právnymi predpismi.

2. Kolektívna organizácia je obchodnou spoločnosťou založenou podľa zákona Č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Úlohou Kolektívnej organizácie je zriadenie
a prevádzkovanie systému kolektívne zabezpečujúceho pre výrobcov a dovozcov EEZ spätný
odber a zber OEEZ, dopravu a spracovanie OEEZ, ktoré sú výrobcovia a dovozcovia podľa § 54b
a súvisiacich ustanovení Zákon o odpadoch a nadväzujúcich právnych predpisov povinní
zabezpečovať (ďalej len "Kolektívny systém").

3. EEZ a OEEZ a iné pojmy definované v Zákone o odpadoch alebo súvisiacich právnych
predpisoch majú na účely Zmluvy rovnaký význam ako podľa uvedených predpisov, ak súvislosť
nevyžaduje iný výklad.



ČLÁNOK II
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Partner sa zaväzuje bez zbytočného odkladu ohlásiť Kolektívnej organizácii výskyt OEEZ,
pričom Kolektívnej organizácii oznámi aj miesto, kde bude OEEZ zhromaždený na odber (ďalej
len "Miesto odberu"). Kolektívna organizácia sa zaväzuje za podmienok stanovených Zmluvou
zabezpečiť odobratie OEEZ, ak sa Miesto odberu nachádza na území Slovenskej republiky.

2. Partner sa zaväzuje, že OEEZ ohlási a odovzdá výlučne Kolektívnej organizácii, s výnimkou
OEEZ z EEZ Kategórie 1,2 alebo 5.

3. Partner sa zaväzuje vyvinúť úsilie, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, aby boli
zabezpečené vhodné technické a personálne podmienky na ochranu OEEZ, najmä pred
odcudzením, poškodením, neoprávneným nakladaním a poškodzovaním (rozoberanie, odobratie
komponentov apod.).

4. Partner sa zaväzuje vyvinúť úsilie, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, aby OEEZ bol
triedený podľa požiadaviek stanovených platnými právnymi predpismi a nad rámec toho podľa
Kategórií a druhov podľa prílohy č. 1 Zmluvy a na Nepoškodený OEEZ a Poškodený OEEZ
podľa odseku 7.

5. Partner sa zaväzuje zabezpečiť odovzdanie OEEZ Kolektívnej organizácii alebo ňou určenej
tretej osobe v súlade so Zmluvou.

6. Kolektívna organizácia sa zaväzuje uhradiť za riadne plnenie Zmluvy Partnerovi odmenu za
podmienok a vo výške uvedených v čl. IV Zmluvy.

7. Kolektívna organizácia má záujem len o kompletný, nerozobratý a neodstrojený OEEZ
obsahujúci mechanicky nepoškodené súčiastky, komponenty (nerozbité obrazovky apod.)
a káblovania (ďalej len "Nepoškodený OEEZ"). Kolektívna organizácia nie je povinná odobrať
OEEZ nespÍňajúci všetky uvedené podmienky (d'alej len "Poškodený OEEZ") ani OEEZ, v
ktorom bude Poškodený a Nepoškodený OEEZ zmiešaný. Kolektívna organizácia je oprávnená
na základe vlastného rozhodnutia prevziať aj OEEZ podľa predchádzajúcej vety, pričom Partner
nemá v takom prípade nárok na odmenu, a to bez ohľadu na množstvo zamiešaného
Nepoškodeného OEEZ.

8. Na OEEZ, ktorý Kolektívna organizácia odmietla prevziať alebo nedala požiadavku podľa čl. III
ods. 3 Zmluvy, sa potom nevzťahuje odsek 2.

ČLÁNOKIll
ODBER OEEZ

1. Partner ohlási Kolektívnej organizácii výskyt OEEZ, z každého Miesta odberu osobitne, vo forme
hlásenia podľa prílohy č. 1 Zmluvy (ďalej len "Avízo").

2. Partner je povinný zabezpečiť odovzdanie OEEZ Kolektívnej organizácii alebo ňou určenej tretej
v termíne určenom v požiadavke Kolektívnej organizácie.

3. Požiadavka Kolektívnej organizácie na odovzdanie OEEZ v zmysle odseku 2 (ďalej len
"Dispozícia") musí mať obsah bližšie určený v prílohe č. 2 Zmluvy. Kolektívna organizácia je
povinná dať Dispozíciu ohľade OEEZ bez zbytočného odkladu po predložení príslušného Avíza,
najneskôr do 7 (siedmych) pracovných dní po predložení Avíza. Pri stanovení termínu odberu
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OEEZ z Miesta odberu Kolektívna organizácia zohľadní množstvo, druh a kvalitu OEEZ, a to
najmä z pohľadu efektívnosti prepravy a spracovania. Kolektívna organizácia je povinná
zabezpečiť, aby nebol odber OEEZ odovzdávaného v súlade so Zmluvou odopretý.

4. Naloženie OEEZ na dopravný prostriedok Kolektívnej organizácie alebo ňou určenej tretej osoby
je pri jeho odbere povinný zabezpečiť Partner. Ak Partner nie je schopný zabezpečiť naloženie
OEEZ, musí o tejto skutočnosti informovať vopred Kolektívnu organizáciu, a to vpísaním takejto
informácie do časti "Poznámka" v Avíze. Ak Kolektívna organizácia dá Dispozíciu na OEEZ
podľa predchádzajúcej vety, zabezpečí naloženie OEEZ. Ak Partner z akékoľvek dôvodu, iného,
než z dôvodu na strane Kolektívnej organizácie, nezabezpečí naloženie OEEZ, ktoré je zaviazaný
zabezpečiť, je povinný uhradiť všetky oprávnené náklady spojené s pristavením dopravného
prostriedku a s naložením OEEZ, ak ho namiesto neho zabezpečí Kolektívna organizácia.

5. Pri odbere OEEZ je Partner povinný zabezpečiť potvrdenie odberu OEEZ v preberacom
protokole podľa prílohy Č. 3 Zmluvy (ďalej len "Preberací protokol"), a to v 4 (štyroch)
vyhotoveniach, pričom I (jeden) si ponechá a 3 (tri) odovzdá osobe preberajúcej OEEZ.

6. Ak osoba preberajúca OEEZ požiada o kontrolu pravdivosti údajov v Preberacom protokole, je
Partner povinný umožniť tejto osobe kontrolu OEEZ a zúčastniť sa na nej. Ak sa Partner a osoba
preberajúca OEEZ nezhodnú na údajoch v Preberacom protokole, je Partner povinný to
bezodkladne oznámiť Kolektívnej organizácii.

7. V prípade uvedenom v predošlom odseku je Kolektívna organizácia oprávnená určiť spomedzi
osôb uvedených v prílohe Č. 4 Zmluvy osobu, ktorá preverí vlastnosti a množstvo odobratého
OEEZ a sporný obsah Preberacieho protokolu. Výsledok takejto previerky bude záväzný pre
Partnera aj Kolektívnu organizáciu, nahrádza Preberací protokol a na jeho základe sa musí
uskutočniť odber OEEZ. Ak výsledok takejto previerky nepotvrdí oprávnenosť námietok
Partnera, je Partner povinný uhradiť účelné náklady na túto previerku.

8. Odberom OEEZ v súlade so Zmluvou prechádza zodpovednosť za nakladanie s OEEZ na
Kolektívnu organizáciu.

ČLÁNOK IV
ODMENA PARTNERA

l. Partner má za riadne plnenie Zmluvy nárok na odmenu. Partner má pritom nárok na odmenu len
za OEEZ, ktorý bol odobratý Kolektívnou organizáciou alebo ňou určenou osobou.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Partnera sa určí nás obkom množstva OEEZ a ďalej
uvedenej sadzby za I kg OEEZ. Sadzba je pritom odlišná v závislosti od Kategórie a množstva
OEEZ odobratých v rámci jedného konkrétneho Avíza.

Množstvo OEEZ v rámci Avíza Sadzba za Kategórie 1 - 7 Sadzba za Kategórie 8 - 10

Do 100 kg 0,01 EUR 0,00 EUR
Od 101 kg do 300 kg 0,03 EUR 0,01 EUR
Od 301 kg 0,05 EUR 0,02 EUR

3. Nárok Partnera na odmenu vzniká doručením príslušného Preberacieho protokolu potvrdeného
spracovateľom OEEZ. Kolektívna organizácie je povinná po doručení Preberacieho protokolu
potvrdeného od spracovateľa OEEZ jeden originál bezodkladne doručiť Partnerovi.
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4. Odmena je splatná na základe sumárnej mesačnej faktúry vyhotovenej v súlade s právnymi
predpismi a Zmluvou, ktorá bola doručená Kolektívnej organizácii. Splatnosť faktúry musí byť
najmenej 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia.

5. Partner má právo účtovať k odmene DPH v zmysle platných predpisov, pričom sadzby uvedené
v odseku 2 sú bez DPH.

6. Partner nemá popri odmene nárok na náhradu nákladov ani iné odplaty.

ČLÁNOK V
MLČANLIVOSŤ

Každá zmluvná strana je povinná uchovávať mlčanlivosť o informáciách tvoriacich obchodné
tajomstvo druhej zmluvnej strany ako aj o iných informáciách týkajúcich sa druhej zmluvnej strany,
ktoré nie sú verejne dostupné a ich poskytnutie tretej osobe je spôsobilé spôsobiť škodu alebo
poškodiť oprávnené záujmy druhej zmluvnej strany, ak ide o informácie, o ktorých sa zmluvná strana
dozvedela v súvislosti s uzatvorením alebo plnením Zmluvy, a to najmä o odmene dohodnutej
v Zmluve (ďalej len "Chránené informácie"). Zmluvná strana nesmie Chránené informácie
sprístupniť iným osobám s výnimkou sprístupnenia osobám, ktoré sú na základe zmluvy
s Kolektívnou organizáciou členmi Kolektívneho systému prevádzkovaného Kolektívnou organizáciou
a s výnimkou sprístupnenia tretím osobám, ktoré je potrebné na riadne plnenie Zmluvy. Zmluvná
strana nesmie Chránené informácie použiť ani pre seba v rozpore so Zmluvou alebo s oprávneným
záujmom druhej zmluvnej strany.

ČLÁNOK VI
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

l. Zmluvné strany si pri uplatňovaní Zmluvy poskytnú všetku potrebnú súčinnosť.

2. Zmluvné strany sú povinné informovať sa bez zbytočného odkladu o dôležitých skutočnostiach
súvisiacich s plnením Zmluvy.

3. Partner je povinný postupovať pri plnení Zmluvy s odbornou starostlivosťou, v súlade s právnymi
predpismi, je povinný dbať na záujmy Kolektívnej organizácie, ktoré pozná alebo ktoré by pri
odbornej starostlivosti mal poznať. Je povinný konať v súlade s požiadavkami a pokynmi
Kolektívnej organizácie.

4. Partner môže poveriť činnosťami pri plnení Zmluvy aj tretie osoby a moze podľa Zmluvy
požadovať aj odber OEEZ pochádzajúceho od iných osôb, Kolektívnej organizácii však
zodpovedá, akoby záväzky zo Zmluvy plnil a práva z nej vykonával sám.

5. Žiadna zo zmluvných strán neudeľuje na základe Zmluvy druhej zmluvnej strane právo používať
jej obchodné meno, ňou vlastnené alebo užívané ochranné známky ani iné označenia s výnimkou
uvedenou v nasledujúcom odseku.

6. Kolektívna organizácia udeľuje Partnerovi právo používať označenie SEWA a obchodné meno
Kolektívnej organizácie počas platnosti Zmluvy na celom svete, ale len za účelom informovania
tretích osôb o ich spolupráci v zmysle Zmluvy. Rovnaké právo udeľuje Partner Kolektívnej
organizácii vo vzťahu k svojmu obchodnému menu ajeho logu.
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ČLÁNOK VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

l. Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať formou písomných dodatkov, inak sú neplatné ..Prílohy č.
1. 2 a 3 môže zmeniť Kolektívna organizácia aj oznámením Partnerovi, keď ide o zmenu
v rozsahu potrebnom na zosúladenie prílohy so zmenou relevantných právnych predpisov alebo
interných postupov Kolektívnej organizácie smerujúcich k vyššej efektívnosti Kolektívneho
systému.

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťahy upravené alebo súvisiace so Zmluvou a Zmluva
samotná sa riadia zákonom Č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

4. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať, ale vždy
len s účinnosťou k 31. decembru, ak výpoveď doručí druhej zmluvnej strane s predstihom,
najneskôr do 30. septembra.

5. Každá zo zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana Zmluvu porušila
a napriek písomnému upozorneniu s porušovaním Zmluvy neprestane alebo neodstráni jeho
následky.

6. Ak príslušný orgán uloží Kolektívnej organizácii sankciu v dôsledku toho, že Partner porušil
Zmluvu, je Partner povinný uhradiť Kolektívnej organizácii uloženú sankciu a všetky náklady
súvisiace so sankciou. Nárok na náhradu inej spôsobnej škody tým nie je dotknutý.

7. Ukončenie Zmluvy nemá vplyv na trvanie tých práv a povinností zo Zmluvy, z ktorých povahy
vyplýva, že majú trvať aj po ukončení Zmluvy, najmä na povinnosť mlčanlivosti, povinnosť
uhradiť odmenu, na ktorú vznikol nárok, povinnosť odobrať OEEZ ohlásený ešte podľa Zmluvy
a v súlade s ňou a na povinnosť náhrady škody.

8. Zmluvné strany si prejavy vôle a informácie v súvislosti so Zmluvou, vrátane odstúpenia a
výpovede, doručujú písomne na adresu uvedenú v ich úvodnej špecifikácii, ak nie je uvedené
v nasledujúcich odsekoch 9, 10 alebo II niečo iné. Ak treba zmluvnej strane doručovať na inú
adresu, musí to táto zmluvná strana druhej zmluvnej strane písomne oznámiť a písomnosti
odoslané po oznámení takejto novej adresy jej musí druhá zmluvná strana doručovať na novú ňou
oznámenú adresu. Písomnosť odoslaná jednou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane
doporučenou poštou na adresu určenú podľa tohto odseku sa považuje za doručenú aj vtedy, ak
nebude prevzatá, a to odo dňa, kedy pošta uskutočnila neúspešný pokus o doručenie.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že na dodržanie písomnej formy v zmysle predošlého odseku 8
postačí aj doručenie faxom na faxové čísla uvedené v úvodnej špecifikácii zmluvných strán. Ak
treba zmluvnej strane faxom doručovať na iné faxové číslo, musí to táto zmluvná strana druhej
zmluvnej strane oznámiť písomnou formou v zmysle predošlého odseku 8 a faxy odoslané po
uvedenom oznámení jej musí druhá zmluvná strana doručovať na nové ňou uvedené faxové číslo.
Fax odoslaný jednou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane podľa tohto odseku sa považuje
bez ohľadu na oboznámenie sa zmluvnej strany s ním za doručený najbližší pracovný deň
nasledujúci po dni, kedy bol z technického hľadiska doručený.

10. V rozsahu, vakom to umožňujú právne predpisy, je každá zo zmluvných strán
komunikovať s druhou stranou prostredníctvom elektronických prostriedkov
komunikácia bude v rozsahu stanovenom zákonom rovnocenná podpísanej
komunikácii.

oprávnená
a takáto
písomnej
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ll. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnej forme v zmysle odseku 8 je rovnocenná a pre zmluvné
strany rovnako záväzná aj Dispozícia elektronicky (e-mailom) doručená Kolektívnou
organizáciou na e-mailovúadresuPartnerauvedenúvúvodnejšpecifikáciizmluvnýchstrán.To
platí rovnako aj o Avíze zadanom Partnerom prostredníctvom internetovej stránky Kolektívnej
organizácie uvedenej v úvodnej špecifikácii zmluvných strán. Ak treba Dispozíciu doručovať na
inú e-mailovú adresu alebo Avízo zadať na inej internetovej stránke, musí to dotknutá zmluvná
strana oznámiť druhej zmluvnej strane písomnou formou v zmysle odseku 8 a Dispozície
odoslané a Avíza zadané po takom oznámení, musia byť odoslané a zadané podľa tohto
oznámenia. Dispozícia odoslaná a Avízo zadané podľa tohto odseku sa považujú bez ohľadu na
oboznámenie sa druhej zmluvnej strany s nimi za doručené najbližší pracovný deň nasledujúci po
dni, kedy bola Dispozícia elektronicky odoslaná a Avízo cez internetovú stránku zadané.

12. Ak bude niektoré ustanovenie Zmluvy neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť
iných ustanovení Zmluvy, ktorá zostáva ako celok naďalej platná a účinná. Zmluvné strany sa pre
tento prípad zaväzujú bezodkladne nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením
platným a účinným, ktoré bude najlepšie zodpovedať pôvodne zamýšľanému účelu neplatného
alebo neúčinného ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú rovnako postupovať aj v prípade, ak
to bude potrebné na prispôsobenie Zmluvy zmene relevantných právnych predpisov. Do tohto
času platí zodpovedajúca úprava obsiahnutá v právnych predpisoch platných v Slovenskej
republike.

13. K Zmluve sú pripojené prílohy č. 1 až 4, ktoré tvoria z obsahového hľadiska neoddeliteľnú
súčasť Zmluvy.

14. Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) totožných rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých
po l (jednom) obdrží každá zo zmluvných strán. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, vzájomne
vysvetlili a na znak súhlasu s ňou ju slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nevýhodných
podmienok, podpísali.

V Bratislave dňa 21.02.2012Za SEWA, a.s.
Ing. Jozef Kozák, výkonný riaditel'
Kolektívna organizácia

Za Špeciálna základná škola
Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy
Partner

ŠPfC ~I id: .~.,~ SK ;.
1 Y (:",

040 12 KO&ICE V Košiciach dňa OG,03, 2.0/~
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Príloha č. l

Avízo

Partner:

Dátum nahlásenia:

Miesto odberu:

Údaje o EEZ

Kategéria" Druh!)
Množstvo

Spôsob uloženil)P.Č.
mJ Kvalita')

Ks Kg

L

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

la.

Poznámka:

Poznámky:

l) Uvedie sa kategória a druh podl'a prílohy č. I vyhlášky č. 315/20 lOZ. z.
2) Vol'ne ložené, kontajner, palety, ..
3) Uvedie sa údaj, či ide o (i) Nepoškodený OEEZ alebo (ii) Poškodený OEEZ a zároveň či ide o (iii) komponenty.



.&JA" Príloha Č. 2

Dispozícia

Dispozícia č. zo dňa:

Partner:

Ulica:

Mesto/Obec:

PSČ:

Kontaktná osoba:

Telefón:

Mobil:

Fax:

Email:

Miesto odberu:

Ulica:

Mesto/Obec:

PSČ:

Kontaktná osoba:

Telefón:

Mobil:

Fax:

Email:

Údaje o OEEZ l)

Dátum nahlásenia:
Množstvo

Spôsob uloženia 3)P.č. Kategória 2) Druh 2) m' Kvalita 4)
Ks Kg

1.

2.

3.

4.

5.

Preberajúca osoba: S)

Ulica:

Mesto/Obec:

PSČ:

Kontaktná osoba:

Telefón:

Mobil:

Fax:

Email:

Termín odberu: 6)

Dátum:

Čas:

Poznámka:

Poznárnkv:

l) Uvedú sa údaje o OEEZ z Avíza.
2) Uvedie sa kategória a druh podl'a prílohy č. l vyhlášky č. 315/20 lOZ. z.
3) Vol'ne ložené, kontajner, palety, ..
4) Uvedie sa údaj, či ide o (i) Nepoškodený OEEZ alebo (ii) Poškodený OEEZ a zároveň či ide o (iii) komponenty.
5) Uvedie sa osoba, ktorá má OEEZ od Partnera prevziať.
6) Uvedie sa termín, kedy má byť OEEZ z Miesta odberu odobratý.



Príloha č. 3

Preberací protokol

Partner: Miesto odberu:

Ulica: Ulica:
Mesto/Obec: Mesto/Obec:

PSČ:PS
Kontaktná osoba:Kontaktná osoba:

Telefón: Telefón:
Mobil: Mobil:
Fax: Fax:
Email: Email:
Udaje o OEEZ - ohlásené"

Množstvo Spôsob
uloženia l)

Kategória l) Druh l) Kvalita 1)P.č. m'Kg
l.

2.
3.
4.
5.

Preberajúca osoba: 1)

Ulica:
Mesto/Obec:
PSČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Mobil:
Fax:
Email:

daie o OEEZ- notvrdené ori orevzatí odbere)

Množstvo Spôsob
uloženia l)

Kategória l) Druh l) Kvalita l)P.č. m'Ks Kg
l.

2.
3.
4.
5.

Tvp vozidla:
Evidenčné číslo:
Náves:
Príves:

Termín odberu: l) Partner: 4} Preberajúca osoba: 4}

IDátum:

Čas: Pod nis: Podois:
Udaje o OEEZ - potvrdené pri odovzdaní"

Množstvo Spôsob
uloženia 8)

Kategória 6) Druh 7) Kvalita 'l}P.č.
Ks Kg

l.

2.
3.
4.
5.

Termín odovzdania:
Dátum:

as:
Snracovateľ I zberač:

Podois: Pečiatka:

Poznámka:

Poznámky:

1) Prevezmú sa údaje z príslušnej Dispozície.
2) Uvedú sa údaje o OEEZ pri odbere z Miesta odberu. V prípade absencie nezrovnalostí ohl'adne ohlásených
údajov o OEEZ, budú údaje potvrdené pri jeho odbere totožné. Naviac sa uvedú údaje o vozidle, na ktoré bol
OEEZ naložený.
3) Uvedie sa skutočný termin, kedy bol OEEZ odobratý (naložený). V pripade dodržania Dispozície bude údaj
totožný s termínom podľa Dispozície.
4) Odber OEEZ z Miesta odberu potvrdia podpismi (i) Partner alebo ním oprávnená osoba (napr. jeho zákaznik)
a (ii) osoba poverená Kolektívnou organizáciou na odber OEEZ.
S) Uvedú sa údaje o OEEZ pri ďalšom odovzdaní OEEZ osobou poverenou Kolektívnou organizáciou na
spracovanie. V prípade absencie nezrovnalostí budú totožné s údajmi o OEEZ pri jeho odbere a s ohlásenými
údajmi o OEEZ z Avíza.
6) Uvedie sa kategória podľa prilohy č. I vyhlášky č. 315/2010 Z. z.
7) Uvedie sa skupina podl'a osobitnej zmluvy Kolektívnej organizácia s osobami nakladajúcimi s OEEZ po jeho
odbere od Partnera.
8) Voľne ložené, kontajner. palety, ..
9) Uvedie sa údaj. či ide o (i) Nepoškodený OEEZ alebo (ii) Poškodený OEEZ a zároveň či ide o (iii)
komponenty .
10) Uvedie sa termín, kedy bol OEEZ odovzdaný na spracovanie.



Príloha Č. 4

Zoznam osôb na preverenie vlastností a množstva OEEZ

1. INSPEKT A SLOVAKIA, a. S., Bratislava

2. SGS Slovakia spol. s r.o., Košice

3. BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., Bratislava



SPRIEVODNÝ LIST NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

Čislo súhlasu: 2011/00547-RA

Súhlas na prepravu vydal: ~

1 I ODOSIELATEĽ 2 I Pôvodca- miesto naloženia 3 I Náklad odovzdaný dopravcovi

Názov firmy: I IČO: I 36057363 Názov firmy: !IČO: I Dátum: 9.3.2012
ELEKTRO R E C Y C L ING, s. r. o. Čas:

ŠPECIÁLNA H~LADNÁ ŠKOLAUlica: Robotnicka 10
~~:: ŠPECIÁLNA Z~KL~~ ŠKOLA

Odosielateí;

Obec: B. Bystrica PSČ: 97401 Rovníková II
ROV111kov, l 040/flš 1Kontaktná osoba: Martina Senešiová Kontaktnáos°1(f40 12 KOŠICE

Tel: 911900266 Tel: ~ ...... ·..·~~~;~;~~·~·po~~;~
Fax: 048/470 07 40 Fax:

4 I PRIJEMCA 5 I Miesto vykládky 6 I Náklad prijatý príjemcom

Názov firmy: I IČO: I 36057363 Názov firmy: !IČO: I 36057363 Dátum: 9.3.2012

ELEKTRO R E C Y C L ING, s. r. o. ELEKTRO R E C Y C L ING, s. r. o. Čas: 15:59

Ulica: Robotnicka 10 Ulica: Priboj 549 Prijemea: -
'.

',. i:~'-'::iObec: B. Bystrica PSČ: 97401 Obec: Slovenská Ľupča PSČ: 97613 \' ~ 10,97 r~,~--
Kontaktná osoba: Martina Senešiová Kontaktná osoba: Milan Mikita . . , - .•.. K202:1:-,..' 1.

Tel: 911900266 Tel: 0911900242 e . J.rr I t .........~~~~3.......................•..

Fax: 048/470 07 40 Fax: 048/4187746 Pečiatka a podpis

7 I DOPRAVCA 8 I Náklad príjatý dopravcom

Názov firmy: I IČO: I 45480222 Kód druhu dopravy 1): 1 Dátum: 9.3.2012 I _
BB logistika, s.r.o. Evid.čislo faž.vozidla: BB401BZ Čas: iiJtB logi$t;~II, s.r.o.

Ulica: Rakytovská 6C Evid.čislo faž.vozidla: Dopravca: Rakytovská cejja 6C, 974 B. Bystrica
Obec: B. Bystrica PSČ: 97405 Evid.čislo faž.vozidla: ltO: 454802Zi IITJPH:m022997559

Kontaktná osoba: Varáček Peter Čislo žel.vagóna: Zap. v OS B.B. odd: Sro, vU. 17958/S

Tel: Čislo lodnej zásielky: .........................................
Fax: [Cislo leteckej zásielky: Pečiatka a podpis

9 I DOPRAVCA 10 I Náklad prijatý dopravcom

Názov firmy: I IČO: I Kód druhu dopravy 1): Dátum:

Evid.čislo faž.vozidla: Čas:

Ulica: Evid.čislo faž.vozidla: Dopravca:

Obec: PSČ: Evid.čislo faž.vozidla:

Kontaktná osoba: Čislo žel.vagóna:

Tel: Čislo lodnej zásielky: ....... ... .,..... .. . .. .... .. ............

Fax: Čislo leteckej zásielky: Pečiatka a podpis

Kód odpadu pod ra Skrátený názov odpadu Y Zatriedenie Trieda UN Druh Množst.odpadu v tonách Objem
Katalógu odpadov podra Katalógu odpadov kód ADR/RID nebezp. člslo obalu brutto netto m3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 6 O 1 1 1 vyradené el. zariadenia 45 ADR 9 0,04
1 6 O 1 1 3 vyradené el. zariadenia 26 ADR 9 0,04

21. Pripojené doklady:

Pokyny pre pripad nehody:

Ďalšie doklady:
HP,ILNO

22. Potvrdzujem prijatie odpadu na:

zhodnotenie: 'EJ
:1Dátum: 09.03.2012

Meno:
Podpis:
'vhodné označte križikom Podpis:

1) Kód druhu dopravy: 1 - cestná, 2 - železničná, 3 - vodná, 4 . letecká, 5 . kombinovaná



-- ••P".fé.hberací protokol o prevzatí OEEZ

SEWA
Sloyak Elean>nk Waste- Agency

Preberací protokol o prevzatí OEEZ

k dispozícii Č. 8397 zo dňa 27.2.2012

Špeciálna základná škola
Rovníková II

04012 Košice

0031263178,
Lucia Martinčková

Zberač:
Ulica:

PSČ, Mesto 1obec:

IČO, IČDPH:

Kontaktná osoba:

Telefón:

Mobil:

Fax:
Email:

Zberné miesto:
Ulica:

Mesto 1obec:

PSČ:

055n295264

0911290112

055n295264

rovnikova@centrum.sk

Špeciálna základná škola
Rovníková II

Košice

04012

Stránka l

Kontaktná osoba:

Telefón:
Mobil:

Fax:

Lucia Martinčková

055n295264

0911290112

055n295264

file:!/localhost/C:/Documents%20and%20SettingslMagdalLocal%20SettingslTemporary%20Intemet%20Files/Content. Ou... 9.3.2012 8:3 l :31

Email: rovnikova@centrum.sk

Údaje o OEEZ - nahlásené:
Č. Kat./Druh ks kg m3 Uloženie Kvalita

l 1.2 l 30,00 2,00 Voľne ložený Nepoškodený
2 2.1 3 10,00 2,00 Voľne ložený Nepoškodený

3 2.8 l 1,00 1,00 Voľne ložený Nepoškodený
4 3.4 2 15,00 1,00 Voľne ložený Nepoškodený
5 3.5 CRT 3 15,00 2,00 Voľne ložený Nepoškodený
6 3.12 2 8,00 1,00 Voľne ložený Nepoškodený

7 3.15 2 1,00 1,00 Voľne ložený Nepoškodený

8 3.20 2 1,00 1,00 Voľne ložený Nepoškodený

9 4.1 8 5,00 2,00 Voľne ložený Nepoškodený

10 4.4 l 1,00 1,00 Voľne ložený Nepoškodený
II 4.6 l 5,00 1,00 Voľne ložený Nepoškodený
12 4.7 l 1,00 1,00 Voľne ložený Nepoškodený

13 4.8 3 10,00 1,00 Voľne ložený Nepoškodený

Preberajúca osoba:

Ulica:
Mesto 1obec:

PSC:

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Robotnícka 10
Banská Bystrica

97401
Martina SenešiováKontaktná osoba:

Telefón:

Mobil:

Fax:

048/4700743

0911/900266

048/4700740

Email: senesiova@elektrorecyc1ing.sk

Údaje o OEEZ - prebrané:lc. fat!l,....--k-s,..I----~-1 m31Uloženie
IKvalita



JÍ protokol o prevzatí OEEZ Stránka 2

Č.
Kat.!

ks kg m3 Uloženie KvalitaDruh

l

2

3

4

5

6

7

8

9
10

II
12

13

14

15

16

Typ vozidla:
Evidenčné číslo: 1:,g tr01 "tZ--
Náves:
Príves:

)
PfC'ÁIHA ZÁKlADNÁ ŠKOLA

Rovníkovä 11
040 12 KOSICE

/ 1

file://localhostJC :/Documents%20and%20SettingslMagdalLocal%20Settings!Temporaif/o20Intemet%20Files/Content. Ou... 9.3.2012 8:3 l :3 l

Termín nakládky:

Pečiatka a podpis:

Údaje o OEEZ - vyložené:

9.3.2012

2

Č.
Kat.!
Druh

3

4
5

6

7

8
9

10
II

12
13

14

15

16

Spracovateľská
organizácia:

Ulica:

Mesto 1obec:

PSC:

Kontaktna osoba: 2

~~:ón1t~,/itL

ELEKTRO RECYCLlNG, S.r.o.

Robotnícka 10

Banská Bystrica

97401

Martina Senešiová

048/4700743

09111900266
I
I_.-l



Preberací protokol o prevzatí OEEZ

k dispozícii č.: 8397

Spracovateľ EĽEKlR

IČO: 36057363

Sídlo:

Robotnícka 10

Obchodné meno: ELEKTRO RECYCLlNG, s.r.o.

Ulica - číslo:

PSČ - obec: 97401 Banská Bystrica

l.a
Hmotnosť [kg]

2

3.b

3.ab

4.b

40

70

80

40

80

KvalitaKategória

Nepoškodený

Nepoškodený

Nepoškodený

Nepoškodený

Nepoškodený

Tento preberací protokol nesmie byť použitý a ani nenahrádza akékoľvek potvrdenie vo vzťahu k preukázaniu plnenia

povinných limitov zberu a spracovania elektroodpadu ani vo vzťahu k znižovaniu príspevku do Recyklačného fondu.

Dňa: 09.03.2012

Podpis:

Pečiatka:Za:

r '

1 • va

1 9 -03- 2012

/;= JiP'1t( j


