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Zmluva o zbere, odbere a doprave odpadu obce 
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších zmien  

 
Čl. 1 

Zmluvné strany 

 

Obec/mesto:  Lesné 

Ulica:   

Súpisné číslo: 81 Orientačné číslo:  

Dodacia pošta: Michalovce PSČ: 071 01  

Súhlas na nakladanie 

s nebezpečným odpadom: 
Číslo  

Obvodný úrad  

      

      

Štatutárny orgán: Peter Bobík 

Funkcia štatutárneho orgánu: starosta obce 

E-mail: obeclesne@gmail.com 

Zodpovedná osoba:  

Funkcia zodpovednej osoby:  

E-mail:  

Osoba zodpovedná za fakturáciu: Jana Bobíková 

Telefónne číslo: 0566498233 

E-mail: obeclesne@gmail.com 

Predčíslie účtu:       Číslo účtu: 4201093002  Kód banky: 5600  

IČO:  00325431 DIČ:           2020738973   

Smerové telefónne číslo: 056 Tel. číslo 1: 6498233  kl.      

Smerové telefónne číslo:  Tel. číslo 2:  kl.      

Predvoľba operátora:      Mobilné číslo:       

Faxové spojenie predvoľba: 056 Faxové číslo: 6498233  

E-mail:       

Počet zmlúv Objednávateľ: 1 

ďalej ako „Objednávateľ“ služby

 

 a 

 

Obchodné meno: E.M.J – Invest Metal, s.r.o. 

Sídlo: Beckovská 24, 821 04  Bratislava 

Štatutárny zástupca: Emil Žiga, konateľ 

Číslo účtu: 2928859831/1100 

IČO: 46 175 512 

IČ DPH: SK 20 23 306 494 

Označenie registra: Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka číslo: 74379/B 

Telefonické spojenia: 0948 243 454 

Fax, e-mail: info@emj.sk,  emil.ziga@gmail.com, www.emj.sk   

Počet zmlúv Vykonávateľ: 1 

ďalej ako „Vykonávateľ“ služby 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Objednávateľ je držiteľom odpadu, ktorý nakladá s použitými automobilovými akumulátormi na základe súhlasu na 

nakladanie s nebezpečným odpadom vydaného v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len ,,Zákon o odpadoch“). 

2.2 Vykonávateľ je podnikateľom vykonávajúcim nakladanie s použitými batériami a akumulátormi v zmysle registrácie 

podľa § 15 ods. 1 Zákona o odpadoch. 

2.3 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie povinnosti Objednávateľa vo vzťahu k použitým batériám a akumulátorom 

v zmysle § 39 ods. 2 v nadväznosti na § 39 ods. 3 písm. b), § 48d ods. 1 písm. a) a b) Zákona o odpadoch. 

2.4 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Vykonávateľa zabezpečiť pre Objednávateľa zber oddelene vytriedených 

odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Oddelene vytriedené použité automobilové akumulátory z komunálneho 

odpadu budú ukladané do certifikovaného kontajnera vo vlastníctve Vykonávateľa. Certifikovaný kontajner určený na 

zhromažďovanie odpadu v zmysle § 2 ods. 8 Zákona o odpadoch umiestni Vykonávateľ na miesto stanovené 

Objednávateľom v zmysle § 39 ods. 4 Zákona o odpadoch. 

2.5 Vykonávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa zber oddelene zhromažďovaných použitých batérií 

a akumulátorov v množstve podľa výskytu. 
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2.6 Vykonávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa zber nasledujúcich kategórií odpadu: 

 použité automobilové akumulátory odpad katalógové číslo 20 01 33 obsahujúci odpad katalógové číslo 16 

06 01 (ďalej len „použité automobilové akumulátory“) 

 použité prenosné batérie a akumulátory odpad katalógové číslo 20 01 33 obsahujúci odpad katalógové 

číslo 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04 a 16 06 05 (ďalej len „použité prenosné batérie a akumulátory 
20 01 33“) 

z miest zhromažďovania komunálneho odpadu podľa § 2 ods. 14 Zákona o odpadoch. 
2.7 Vykonávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa: 

a) bezplatné vykonanie dopravy odpadu podľa bodu 2.6 od Objednávateľa do recyklačného závodu držiteľa 

autorizácie v zmysle § 8 ods. 3 písm. a) Zákona o odpadoch (ďalej len „Zhodnocovateľ“) za účelom 

recyklácie činnosťou R4 v zmysle prílohy č. 2 Zákona o odpadoch. 

b) bezplatné zapožičanie certifikovaného kontajnera (ďalej len ,,kontajner“) vo vlastníctve Vykonávateľa, 

najmenej dvakrát do roka, za účelom oddeleného zhromažďovania odpadu v zmysle § 48d ods. 3 a 4 

Zákona o odpadoch. 

2.8 Vykonávateľ odovzdá odobraté použité batérie a akumulátory od Objednávateľa držiteľovi autorizácie vydanej 

v zmysle § 8 ods. 3 písm. a) Zákona o odpadoch (ďalej len „Zhodnocovateľ“), za účelom recyklácie činnosťou R4 v 
zmysle prílohy č. 2 Zákona o odpadoch 

2.9 Vykonávateľ zabezpečí potvrdenie dokladu o zhodnotení odpadu katalógové číslo 20 01 33 Zhodnocovateľom pre  

uplatnenie nárokov obce v zmysle § 64 ods. 1 Zákona o odpadoch, v prípade ak predmet tejto zmluvy sa vzťahuje na 
odpad katalógové číslo 20 01 33. 

2.10 Vykonávateľ  zabezpečí potvrdenie dokladu podľa bodu 2.10 Zhodnocovateľom na základe žiadosti Objednávateľa a 

nasledujúcich príloh zaslaných Objednávateľom Vykonávateľovi: 

a) správne vyplnená žiadosť obce o príspevok podľa § 64 ods. 1 Zákona o odpadoch na príslušnom tlačive 
Recyklačného fondu potvrdená odtlačkom okrúhlej pečiatky obce a podpisom štatutárneho zástupcu obce 

b) fotokópie Sprievodných listov nebezpečného odpadu (ďalej len „SLNO“), ktorých originál je potvrdený 

nasledovne: 

 v poli 1 alebo 2 alebo 3 odtlačok pečiatky Objednávateľa 

 v poli 6 odtlačok pečiatky Zhodnocovateľa 

 v poli 8 alebo 9 odtlačok pečiatky Vykonávateľa 

a ktorých súčet položiek 19 (netto množstvo odpadu) pre odpad katalógové číslo 20 01 33 je rovnaký 

alebo väčší ako údaj o množstve vyseparovaných akumulátorov a batérií z komunálneho odpadu 

uvedenom na tlačive podľa tohto bodu písm. a) 

c) fotokópie SLNO dokladujúcich odobratie akumulátorov a batérií od obce Objednávateľom, ktorých 

originál je potvrdený nasledovne: 

 v poli 1 alebo 2 alebo 3 odtlačok pečiatky obce 

 v poli 6 odtlačok pečiatky Objednávateľa 

a ktorých súčet položiek 19 (netto množstvo odpadu) pre odpad katalógové číslo 20 01 33 je rovnaký 

alebo väčší ako množstvo vyseparovaných akumulátorov a batérií z komunálneho odpadu uvedenom na 

tlačive podľa tohto bodu písm. a). 

 

Čl. 3 

Cena a platobné podmienky 

 

3.1 Finančné prostriedky, ktoré získa Objednávateľ sú zložené z nárokovateľného finančného príspevku Recyklačného    

fondu, ktorý v zmysle  § 64 ods. 1 Zákona o odpadoch vzniká pri hodnovernom preukázaní separácie a recyklácie 
batérií a akumulátorov a poplatku Vykonávateľa podľa tohto článku. 

3.2 Po odovzdaní použitých automobilových akumulátorov katalógové číslo odpadu 20 01 33 Zhodnocovateľovi      

prostredníctvom Vykonávateľa, obec obdrží nárokovateľný finančný príspevok v zmysle § 64 ods. 1 Zákona 
o odpadoch, po zaslaní Potvrdenia o zhodnotení potvrdeného Zhodnocovateľom Recyklačnému fondu. 

(Príklad: Obec pri odovzdaní tony použitých automobilových akumulátorov v mesiaci 02/2008 mohla spolu získať až 

402 €.) 

3.3    Vykonávateľ doporučuje Objednávateľovi použiť všetky získané finančné prostriedky od Recyklačného fondu na 
motiváciu prvopôvodcov (občanov) použitých batérií a akumulátorov. 

3.4    Objednávateľ sa zaväzuje zaslať ako prílohu faktúry kópie SLNO potvrdených Vykonávateľom a príjemcom - 

Zhodnocovateľom, potvrdzujúce prevzatie odpadu Vykonávateľom v priebehu príslušného kalendárneho mesiaca.  

 

 

 

Čl. 4 

Povinnosti Vykonávateľa 

 

Vykonávateľ sa zaväzuje: 

4.1 zabezpečiť zber, odber a dopravu automobilových akumulátorov a dopravu kontajnera po výzve Objednávateľa 
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia požiadavky Objednávateľa Vykonávateľovi. 

4.2 zapožičať kontajner Objednávateľovi podľa bodu 2.7 písm. b) v termíne a na obdobie podľa dohody zmluvných strán. 

4.3 zabezpečiť Objednávateľovi zber, odber a dopravu odpadov, uvedených v bode 2.6 podľa podmienok zmluvy za 

podmienky, že odpad bude spĺňať parametre stanovené Zákonom o odpadoch. 
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4.4 v prípade ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zabezpečiť zber a dopravu použitých prenosných batérií a 

akumulátorov s minimálnou hmotnosťou 80 kg najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia požiadavky Objednávateľa 
Vykonávateľovi. 

4.5 potvrdiť a odovzdať Objednávateľovi Sprievodný list nebezpečného odpadu (ďalej len ,,SLNO“). 

4.6 vystaviť, potvrdiť a odovzdať Objednávateľovi „Potvrdenie o prevzatí odpadu“ (ďalej len „PPO“) použitých 
prenosných batérií a akumulátorov 20 01 34. 

 

Čl. 5 

Povinnosti Objednávateľa 

 

Objednávateľ sa zaväzuje: 
5.1 doručiť Vykonávateľovi e-mailom alebo faxom požiadavku na zapožičanie kontajnera. 

5.2 umiestniť kontajner na spevnenej ploche tak, aby bolo možné vykonať naloženie kontajnera naplneného odpadom 
nízkozdvižným vozíkom na nákladné motorové vozidlo vybavené hydraulickým čelom. 

5.3 používať kontajner len na účel zhromažďovania použitých automobilových akumulátorov v zmysle bodu 2.4. 

5.4 zabezpečiť kontajner proti odcudzeniu a poškodeniu. 

5.5 nevykonať úkony ovplyvňujúceho vzhľad alebo vlastnosti kontajnera. 

5.6 zamedziť tretej osobe vykonať manipuláciu s kontajnerom, batériami a akumulátormi uloženými v kontajneri. 

5.7 zodpovedať za poškodenie alebo krádež zapožičaného kontajnera. 

5.8 v prípade poškodenia kontajnera Objednávateľom alebo treťou stranou počas doby zapožičania kontajnera, znášať 
všetky náklady na opravu a dopravu a uhradiť tieto náklady do 14 dní od predloženia faktúry Vykonávateľom. 

5.9 v prípade odcudzenia kontajnera sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Vykonávateľovi náhradu škody vo výške určenej 
znalcom na účet Vykonávateľa do 14 dní odo dňa ukončenia šetrenia políciou. 

5.10 nahlásiť Vykonávateľovi bez zbytočného odkladu poškodenie a potrebu opravy kontajnera. 

5.11 umožniť okamžité prevzatie kontajnera Vykonávateľom a odvoz kontajnera podľa požiadavky Vykonávateľa, 
v prípade porušenia povinnosti Objednávateľa podľa tohto článku. 

5.12 zabezpečiť kontaktnej osobe určenej Vykonávateľom alebo osobe poverenej Recyklačným fondom okamžitý prístup 
ku kontajneru podľa požiadavky Vykonávateľa, za účelom overenia spôsobu využívania kontajnera. 

5.13 nahlásiť telefonicky, faxom alebo e-mailom Vykonávateľovi potrebu zberu a množstvo zhromaždeného odpadu. 

5.14 zabezpečiť účasť zodpovedného zástupcu Objednávateľa pri odovzdávaní použitých batérií a akumulátorov. 

5.15 zabezpečiť, aby zodpovedný zástupca Objednávateľa podľa bodu 5.14 doplnil v SLNO alebo PPO všetky údaje 
Objednávateľa a miesta nakladania a potvrdil SLNO alebo PPO odtlačkom pečiatky Objednávateľa. 

5.16 odovzdať celé množstvo zhromaždených použitých prenosných batérií a akumulátorov Objednávateľom alebo 

miestom zhromažďovania výlučne Vykonávateľovi. 

5.17 odovzdať celé množstvo zhromaždených použitých automobilových akumulátorov v kontajneri výlučne 

Vykonávateľovi. 

5.18 informovať obyvateľov mesta/obce o možnosti odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory. 

5.19 informovať obyvateľov mesta/obce o miestach zhromažďovania, na ktorých môžu obyvatelia mesta/obce odovzdať 

použité prenosné batérie a akumulátory. 

5.20 umožniť každému obyvateľovi mesta/obce odovzdať všetky použité prenosné batérie a akumulátory. 

5.21 neuplatňovať voči obyvateľovi mesta/obce žiadne poplatky pri odovzdaní použitých prenosných batérií 
a akumulátorov. 

5.22 zasielať vždy pri vytvorení nového miesta zhromažďovania použitých prenosných batérií a akumulátorov zapojeného 

prostredníctvom Objednávateľa do zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na e-mailovú adresu 

Vykonávateľa nasledovné údaje organizované v tabuľke o všetkých miestach zhromažďovania: dátum zapojenia 

subjektu/vytvorenia miesta zhromažďovania, názov subjektu, IČO, miesto zhromažďovania, kontaktná osoba, 

telefonický kontakt s predvoľbou, mobilné spojenie a e-mailový kontakt.  

 

 

Čl. 6 

Platnosť a ukončenie zmluvy 

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

6.2 Zmluva sa uzatvára na dobu 1 rok. 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 

6.4 Výpovedná lehota sú 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni doručenia písomnej 

výpovede zaslanej doporučenou zásielkou zmluvnej strane na adresu uvedenú v tejto zmluve alebo doručenou osobne. 

6.5 V prípade, ak výpoveď zaslanú podľa bodu 6.4 neprevezme adresát  do 5-ich pracovných dní od odoslania, výpoveď 

sa považuje za doručenú piatym pracovným dňom odo dňa odoslania doporučenej zásielky. 

6.6 Ukončenie, vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na vzájomné vysporiadanie záväzkov 

zmluvných strán vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy pred jej ukončením, vypovedaním alebo odstúpením. 

6.7 Vykonávateľ môže od zmluvy okamžite jednostranne odstúpiť v prípade, ak Objednávateľ poruší ktorúkoľvek zo 

svojich povinností podľa Čl. 5 tejto zmluvy. 
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Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 V prípade použitia kontajnera treťou osobou na akýkoľvek úkon sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Vykonávateľovi 

zmluvnú pokutu 500 €. 

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú s dôvernými informáciami zaobchádzať v súlade s § 271 Zákona č. 513/1991 Z. z. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

7.3 Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto zmluve medzi zmluvnými stranami strácajú 

dňom účinnosti tejto zmluvy platnosť a sú plne touto zmluvou nahradené. 

7.4 Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, len písomnými dodatkami k nej podpísanými zmluvnými stranami. 

7.5 Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 

podmienok. 

7.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia. 

7.7 Zmluva je vyhotovená v 2 origináloch, 1 dostane Vykonávateľ a 1 Objednávateľ. 

7.8 Platnosť zmluvy ako aj práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia slovenským právnym poriadkom a Obchodným 

zákonníkom. 

7.9 V prípade porušenia povinnosti Objednávateľa podľa bodu 5.17 je Vykonávateľ oprávnený oznámiť túto skutočnosť 

príslušnému ObÚ ŽP, KÚ ŽP a Slovenskej inšpekcii ŽP, podľa sídla alebo prevádzky Objednávateľa. 

7.10 V prípade zmarenia účelu tejto zmluvy v zmysle § 356 Obchodného zákonníka zo strany Objednávateľa je 

Vykonávateľ oprávnený oznámiť túto skutočnosť príslušnému ObÚ ŽP, KÚ ŽP a Slovenskej inšpekcii ŽP, podľa 

sídla alebo prevádzky Objednávateľa. 

7.11 Táto zmluva nadobudnú platnosť a účinnosť podpisom obidvoch oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

7.12 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nahrádza všetky doterajšie zmluvy/dohody medzi zmluvnými stranami 

(písomné aj ústne uzatvorené) týkajúce sa predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. Na základe tejto zmluvy strany 

najmä nahrádzajú a zrušujú všetky zmluvné dojednania Zmluvy o zbere, odbere a doprave vrátane jej zmien a 

dodatkov ktorá bola uzatvorená medzi zmluvnými stranami pred podpisom tejto zmluvy. 

 

 

 

 

           20.3.2013                         20.3.2013        

  dátum       dátum 

 

 

 

 

 

 

        Emil Žiga v.r.                Peter Bobík v.r. 

       Vykonávateľ              Objednávateľ 


