Zmluva (obec) č.: 120428/0133
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
o odbere odpadu prenosných batérií a akumulátorov kat. číslo 20 0133 (16 06 019 16 06 029 16 06
039 16 06 049 16 06 05) a 20 0134
Zmluvné strany:
1.
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Bank. spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Označenie registra:
Vložka číslo: Kontaktná osoba:
Telefonické spojenie:
Fax:
E-mail:

Obec Buzitka
Buzitka 126, 985 41 Šávoľ
Helena Ševčíková - starostka obce
VÚB Lučenec
00315982
Sk 2021115019

Helena Ševčíková
047/4380183, 0905669432
047/4380291
obecbuzitka@gmail.com

ďalej ako „objednávateľ“ služby (odberu a odvozu použitých prenosných akumulátorov a batérií)
2.

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Bank. spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Označenie registra:
Vložka číslo:
Kontaktná osoba:
Telefonické spojenia:
e-mail:
ďalej ako „poskytovateľ“ služby

INSA s.r.o.
Niklová ul., 926 01 Sereď
Ing. Štefan Machalík, konateľ spoločnosti
Tatra banka Bratislava a.s.
36024376
SK 2020091612
OS Trnava, oddiel: Sro
13489/T
dispečing
0905/537273
insa@malebaterky.sk

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)
1. Účel zmluvy
Poskytovateľ objednávateľovi zabezpečuje plnenie povinnosti objednávateľa vo vzťahu k
použitým prenosným batériám a akumulátorom v zmysle § 39 ods.2 a §39 ods. 3 písm. b), §48d
ods. 1 písm. a) Zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
2. Predmet plnenia
2.1 Objednávateľa poskytovateľ sa týmto dohodli, že poskytovateľ sa stáva zmluvným partnerom
pre objednávateľa a bude vykonávať v prospech objednávateľa odber a odvoz objednávateľom
zozbieraných použitých prenosných batérií a akumulátorov kat. číslo 20 0133, 16 06 01, 16 06
02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 34 samostatne alebo prostredníctvom svojho zmluvného
partnera.
2.2 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie povinnosti objednávateľa vo vzťahu k použitým
prenosným batériám a akumulátorom v zmysle § 39 ods.2 a §39 ods. 3 písm. b), §48d ods. 1
písm. a) Zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

3. Podmienky plnenia
3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi odber a odvoz použitých prenosných
batérií a akumulátorov, podľa podmienok stanovených v tejto zmluve v zmysle § 8 ods. 3 písm. a)
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov do autorizovanej prevádzky
poskytovateľa na Niklovej ulici v Seredi, v súlade s podmienkami určenými v autorizácii č.
195/AJ11 —3.3.
3.2 Poskytovateľ je na základe rozhodnutia KÚŽP a OÚŽP oprávnený na prepravu odpadu cestnou
a železničnou dopravou z celého územia Slovenska do prevádzky poskytovateľa na Niklovej ulici v
Seredi.
3.3 Táto zmluva nie je podkladom pre žiadosť objednávateľa na vystavenie povolenia prepravy
odpadov cez územie okresu do prevádzky poskytovateľa na Niklovej ulici v Seredi. Táto preprava
sa bude vykonávaná na základe už vyššie citovaných povolení firmy poskytovateľa.
3.4 V prípade, že použité prenosné batérie a akumulátory odovzdá objednávateľ, je objednávateľ
povinný pripojiť k dodávke sprievodné dok1ady.
3.5 V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, poskytovateľ zabezpečí odber a odvoz
použitých prenosných batérií a akumulátorov s minimálnou hmotnosťou 50 kg najneskôr do 30
dní odo dňa doručenia požiadavky objednávateľa poskytovateľovi doručenej emailom alebo
faxom.
3.6 V prípade, ak na základe oznámenia odberu použitých prenosných batérií a akumulátorov sa v
mieste oznámenom nebudú nachádzať použité prenosné batérie a akumulátory, objednávateľ
uhradí prepravné náklady v plnom rozsahu poskytovateľovi.
3.7 Touto zmluvou nie sú zmluvné alebo tretie strany zmluvným partnerom podľa §56 zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášok a teda zmluva nezakladá
právo objednávateľa alebo tretej osoby na zníženie resp. vrátenie príspevku do RF pre prenosné
batérie a akumulátory.
3.8 Poskytovateľ zabezpečí zapožičanie zberového recykloboxu objednávateľovi v termíne a na
obdobie podľa dohody zmluvných strán.
3.9 Poskytovateľ potvrdí a odovzdá objednávateľovi Sprievodný list nebezpečných odpadov v
prípade odovzdania odpadov zaradených ako nebezpečné. V prípade odovzdania odpadov
zaradených ako ,,ostatné potvrdí a odovzdá poskytovateľ objednávateľovi potvrdenie o prevzatí
odpadu.
3.10 Objednávateľ je povinný:
- používať recyklobox iba na účel zhromažďovania použitých prenosných batérií a akumulátorov a
odovzdať celé množstvo zhromaždených použitých prenosných batérií a akumulátorov výlučne
poskytovateľovi.
 informovať obyvateľov mesta/obce o možnosti odovzdať použité prenosné batérie a
akumulátory
 informovať obyvateľov mesta/obce o miestach zhromažďovania, na ktorých môžu
obyvatelia mesta/obce odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory
 umožniť každému obyvateľovi mesta/obce odovzdať všetky použité prenosné batérie a
akumulátory
 neuplatňovať voči obyvateľovi mesta/obce žiadne poplatky pri odovzdaní použitých
prenosných batérií a akumulátorov.
4. Cena
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky činnosti pre zabezpečenie predmetu plnenia tejto
zmluvy podľa článku 3. sa budú vykonávať bezodplatne.
5. Účinnosť zmluvy
5.1 Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Výpovedná lehota je 14 dní a začne plynúť 1. deň, po
doručení výpovede druhej strane.

5.2 Poskytovateľ je povinný predložiť objednávateľovi platné povolenie na prepravu cez územie
okresu do jedného mesiaca od ukončenia platnosti predchádzajúceho povolenia na príslušný
kalendárny rok. V prípade, že poskytovateľ takéto povolenie objednávateľovi nepredloží, táto
zmluva uplynutím uvedenej lehoty na predloženie povolenia zaniká.
5.3 V prípade ukončenia zmluvy, poskytovateľ oznámi túto skutočnosť OUZP príslušnému úradu
objednávateľa a na Slovenskú inšpekciu ZP (príslušnému úradu).
6. Zvláštne dojednania
6.1 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a ich zmluvná
voľnosť nie je ničím obmedzená, čo potvrdzujú svojím podpisom.
6.2 Touto zmluvou sa v celom rozsahu nahrádzajú doterajšie rokovania, dohody a zmluvy. Žiadne
vedľajšie dohody účastníkov zmluvy v písomnej, či inej forme neexistujú.
6.3 Platnosť zmluvy ako aj práva a povinnosti účastníkov sa riadia Slovenským právnym
poriadkom a obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.
6.4 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch.
6.5 Objednávateľ prehlasuje, že predmetný odpad je vyzbieraný na území SR.
6.6 Objednávateľ prehlasuje, že bude napomáhať k organizovaniu zberu predmetného odpadu.
V Seredi, dňa 25.04.2012

.......................................................
poskytovateľ
Insa s.r.o.

.......................................................
objednávateľ
Obec Buzitka

