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ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ OUnPnU
POUŽIrÝCH PRENOSNÝCH A PRIEMYSELNÝCH

nnrÉnil a AKuMurÁronov
uzatvorená podl'a § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka

(d'alej len,,Zmluva")

zrnluvné strany:

SEWA, a. s.
sídlo: Sliačska lEo Bratislava 831 02
tČo: ss g42 355, tČ lpH: sK202203r 924, W eb: www.sewa.sk, E-mail: info@sewa.sk
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3625/B
zastúpená: Ing. Jozefom Kozákomo výkonným riaditeloom
(d'alej len,,OZY")

a

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA
sídlo: Sv. Gorazda 2g78lg,Žilina010 08
tČ O : OO 647 69 1, OIČ : 2020689297, E-mail : j ana.slivkova@vuczilina.sk
zapisaná v Re gistri or ganizácií, Štatistický úrad Slovenskej repub liky
zastúpená: Ing. Aneta Vavríkováo riaditeloka
(ďalej len ,,Partner")

týkajúca sa
zabezpečenia odberu použifých prenosných a priemyselných batérií a akumulátorov

od partnena.

l.

člÁnor r
úvonxn usTANovENIA

Partner je osobou, ktorá v súvislosti so svojou ěinnosťou nakladá s prenosnými a priemyselnými
batériami a akumulátormi (d'alej len ,,prenosné a priemyselné BaA") a prichádza do kontaktu s
použit}mi prenosnými apriemyselnými BaA avzniká na jeho strane potreba zabezpečiť
nakladanie s použi!ými prenosnými a priemyselnými BaA v súlade so zákonom ě,7912015 Z, z.
o odpadoch a o zmelle a doplnení niektorlých zákonov (d'alej len ,,Zákon o odpadoch")
a súvisiacimi právnymi predpismi.

OZY jeobchodnou spoločnosťo u zaioženoupodl;a zákona č, 5l3llgglZb, (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov. Úlohou OZY je zriadenie a prevádzkovanie systému združeného
rrakladania s použitými prenosnými a priemyselnými BaA zabezpeěujúceho pre výrobcov
prenosných a priemyselných BaA zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a súvisiace nakladanie
s použitými prenosnými a priemyselnými BaA a plnenie informačných, evidenčných
a ohlasovacích povinností, ktoré sú výrobcovia prenosrrých a priemyselných BaA ako vyhradené
povinrrosti podl'a § 27 ods. 6 asúvisiacich ustanoveni Zákona oodpadoch anadvázujúcich
právnych predpisov povinní plniť (d'alej len,,Systém združeného nakladania").

BaA, použité BaA a iné pojmy definované v Zákone o odpadoch alebo v súvisiacich právnych
predpisoch majú na účely Zmluvy rovnaký význam ako podl'a uvedených predpisov.
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čr,ÁNox rr
zÁrr.aoNn pnÁva A povINNosTI zvrr,uvn,í,crr srnÁN

pattner sa zavázuje bez zbytoéného odkladu ohlásiť OZV výskyt použitlch prenosných

a priemyselných náA, pričom OZV oznámi aj miesto, kde budú použité prenosné a priemyselné

BaA zhrornaždené na-odber (ďalej len ,,Miesto odberu"). OZY sa zavázuje za Podmienok
stanovených Zmluvou zabezpeéiť odobratie použi!ých prenosných a priemyselných BaA, ak sa

Miesto odberu nacbádza na územi S lovenskej republiky.

partner sa zavázuje vyvinúť úsilie, ktoré od neho možno spravodlivo poŽadovať, abY boli

zabezpeéené vhodné iechnické a personálne podmienky na ochranu použit}ch prenosrrých

a priemyselných BaA, najmá p.éa odcudzením, poškodením, neoprávneným nakladaním

a poškodzovaním (narúšanie celistvosti a pod.).

paftner sa zavázqe vyvinúť úsilie, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, abY PouŽité
prenosné a priemýselné BaA boli triedené podl'a požiadaviek stanovených platnými PrávnYmi
predpismi anad rámec toho podl'a druhov prenosných BaA a použité prenosné BaA uvedených

v príiohe ě. 14 vyhlášUy e. zaetZOti Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (ďalej

len ,,Druh") a na n.póškod"nélkompletné použité BaA a poškodené/nekompletné pouŽité BaA
podl'a odseku 6 tohto článku.

partner sa zavázlýe zabezpeěiť odovzdanie použiqých prenosných a priemyselných BaA OZY
alebo ňou určenej tretej osobe v súlade so Zmluvou.

oZy sa zavázuje uhradiť zariadne plnenie Zm|uvy Partnerovi odmenu za podmienok a vo výŠke

uvedených v ělánku IV Zmluvy.

oZy má záqem len o kompletné, nerozobraté, celistvé a mechanicky nepoŠkodené PouŽité
prenosné a piiemyselné BaA (ďalej len ,,nepoškodené/kompletné použité BaA"), OZV nie je

povinná odóbrať použité prenosné a priemyselné EaA nespiňajúce uvedené podmienky (ďalej len

,,poškodené/nekómpletné použité BaA") ani použité prenosné a priemyselné BaA, medzi

[ionymi budú zmiešané poškodené/nekompletné použité BaA a nepoškodené/kompletné použité
gaÁ. ozv je oprávnaná na základe vlastného rozhodnutia prevziať aj pouŽité prenosné

a priemyselně Bua podl'a predchádzajúcej vety, pričom Partner nemá v takom prípade nárok na

oá1n".,u, atobezohi'adu na množstvo zamiešaných nepoškodených/kompletrr}ch použi!ých BaA.

plnenie povinnosti pri preprave použit}ch prenosných a priemyselných BaA ako nebezPeČného

odpadu 
'z 

príslušneho Miesta odberu, wátane prípravy' a potvrdenia sprievodného listu
neŮerpečných odpadov na úěely evidencie o použi!ých prenosných a priemyselných BaA
oaorraqicň od pattnera podťa Zmilvy OZY, zabezpeéi OZY, priěom Partner nebude odosielatel'

nebezpečného odpadu. Uvedené neplatí, ak . Partner oznámi OZY, že bude odosielatelbm

nebezpečného odpadu on.

partner sa zavázuje, že OZY poskytne všetku súčinnosť potrebnú na plnenie povinností Podl'a
odseku 7 tohto článku.

OZY nezodpovedá zaplnenie povinností Partnera, na ktoré sa nevzťahuje odsek 7 tohto ělánku (za

označenie nebezpečného odpadu v držbe Partnera, za dodržanie technických Podmienok Pri
nakladaní s pouziqlmi prenoinými a priemyselnými BaA pred ich odovzdaním .OZV alebo ňou

poverenej oiobe, ia splnenie povinností súvisiacich s prepravou nebezpečného odPadu na Miesta

odberu pred ich odberom OZY atď,).
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čr,ÁNox rrr
oDBER použrrÝcH pRENoSNÝcrr A pRIEMysnlNÝcn Baa

Partner ohlási OZV výskyt použi!ých prenosných a priemyselných BaA vo forme hlásenia podl'a
prílohy č.l Zmlwy, ktoré musi byť zadané podl'a čl, VIII ods. 9 Zm|uvy (d'alej len ,,Avízo").

Partner je povinný zabezpeěiť odovzdanie použi!ých prenosných a priemyselných BaA OZY
alebo ňou určenej tretej osobe v termíne určenom OZY v súlade so Zmluvou.

OZY je povinná určiť termín na odovzdanie a odber použitych prenosných a priemyselných BaA
v zmysle odseku 2 tohto článku a oznámíť ho Partnerovi (ďalej len ,,Notiíikácia") bez
zbytočného odkladu, najneskór do 7 (siedmich) pracovných dní, po prijatí Avíza. Pri stanovení
termínu odberu použi!ých prerrosných a priemyselných BaA z Miesta odberu OZY zohl'adní
množstvo, Druh a kvalitrr použi!ých prenosnýclr a priemyselných BaA, a to najmá z pohl'adu
efektívnosti prepravy, spracovania a recyklácie. OZY je povinná zabezpeéiť, aby nebol odber
použitých prenosných a priemyselných BaA, odovzdávaných v súlade so Zmluvou, odopred.

Naloženie použit}ch prenosných a priemyseiných BaA na dopravný prostriedok OZV alebo ňou
určenej tretej osoby je pri jeho odbere povinný zabezpeěiť Partner. Ak Partner nie je schopný
zabezpeěiť naloženie použi!ých prenosných a priemyselných BaA, musí o tejto skutoěnosti
informovať vopred OZY, ato vpísaním takejto informácie do časti ,,Poznámka" v Avize. OZY
v takom prípade nie je povinná zabezpeěiť odber použit}ch prenosných a priemyselných BaA. Ak
OZY oznátrni Notifikáciou, že zabezpečí odber použitých prenosných a priemyselných BaA podl'a
predchádzajírcej vety, zabezpeéí ich naloženie. Ak Partner z akéhokolVek dóvodu, iného, než
zdóvodu na strane ()ZY, nezabezpečí naloženie použi!ých prenosných apriemyselných BaA,
ktoré je zaviazaný zabezpeéiť, je povinný uhradiť všetky oprávnené náklady spojené
s pristavením dopravného prostriedku a s naložením použit}ch prenosných a priemyselných BaA,
ak ho namiesto neho zabezpeěí OZY .

Pri odbere použi|ých prenosných a priemyselnýoh BaA má Partner právo nechať si odber
použit}ch prenosných a priernyselných BaA potvrdiť osobou preberajúcou použité prenosné
a priemyselné BaA v preberacom protokole podl'a prílohy č. 2 Zmluvy (ďalej len ,,Preberací
protokol"). OZY bez ohl'adu na uvedené zabezpeéi, aby v Preberacom protokole bolo v každom
prípade potvrdené následné odovzdanie dotknu!ýclr použidch prenosných a priemyselných BaA
osobe oprávnerrej spracovať a recyklovať použité prenosné a priemyselné BaA.

Ak Partner využije svoje právo podl'a odseku 5 tohto článku apožiada o potvrdenie odberu
použiqých prenosných a priemyselných BaA v Preberacom protbkole a osoba preberajúca použité
prenosné a priemyselné BaA požiada o kontrolu pravdivosti údajov v Preberacom protokole, je
Partner povinný umožniť tejto osobe kontrolu použi|ých prenosných a priemyselných BaA
azúěastniť sa na nej. Ak sa Pafttrer a osoba preberajúca použité prenosné a priemyselné BaA
rrezhodnú na údajoch v Preberacom protokole, je Partner povinný to bezodkladne oznámiť OZY .

V prípade uvedenom v predošlom odseku je OZY oprávnená urěiť spomedzi osób uvedených
v prílohe č. 3 Zmluvy osobu, ktorá preverí vlastnosti a množstvo odobra!ých použiqých
prenosných a priemyselných BaA a sporný obsah Preberacieho protokolu, Výsledok takejto
previerky bude záv'ázný pre Partnera aj OZY, nahrádza Preberací protokol a na jeho základe sa
musí uskutočniť odber použitých prenosrrých a priemyselných BaA. Ak výsledok takejto
previer§ nepotvrdí oprávnenosť námietok Partnera, je Partner povinný uhradiť účelné náklacly
na túto previerku.

Odberom použi!ých prenosných a priemyselných BaA v súlade so Zmluvou precháďza
zodpoveclnosť za nakladanie s použiqými prenosnými a priemyselnými BaA na OZY alebo ňou
určenú tretiu osobu,ktorápoužité prenosné a priemyselné BaA prevzala.
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čr,ÁNox rv
ODMENA PARTNERA

Paltner máza riadrre plnenie Zmlwy nárok na odmenu. Partner má pritorn nárok na odmenu leIl
zapouŽité prenosné a priemyselné BaA, ktoré boli odobraté OZY alebo ňou určenou osobou.

Zmlttvné strany sa dohodli, že odmena Paftnera sa určí jednotne pre všetky použité prenosné
a Priemyselné BaA, bez ol-rl'adu na to, z akého Druhu pochádzajú, a to rrásobkom množstva
pouŽi!ých prerrosných apriemyselných BaA asadzby 0,10 EUR za 1kg použitých prenosných
a priemyselných BaA.

Nárok PaftIrera na odmenu vzniká momentom potvrdenia prevzatia príslušných použitých
Prenosných a priemyselných BaA v Preberacom protokole osobou oprávnenou spracovať a
recyklovať použité prenosné a priemyselné BaA, V prípade uvedenonl v čl. III ods. 7 Zmluvy
nevzniká nárok skór ako po doručení výsledku previerky obom znluvným stranám. Nárok
Partnera na odmenu sa v každorn prípade určí podl'a množstva použit}ch prenosných
a prienryselných BaA, ktorlých odovzdanie bolo potvrdené v Preberacom protokole osobou
oprávnenou spracovať a recyklovať použité prenosné a priemyselné BaA.

Odmena sa platí za obdobie kalendárnelro mesiaca a je splatná na základe sumárnej rnesačnej
faktúry vylrotovenej v súlade s právnymi predpisrni a Zmluvott, ktorá bola cloručená OZV.
Splatnost'faktúry musí byť najmenej 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia.

Partner má právo účtovať k odmene DPH v znrysle platných predpisov, pričom sadzby uvederré
v odseku 2 tolrto ělánku sú bez DPH.

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

čr,Ánox v
MLČANLrvpsŤ

Každá zmluvná strana je povinná uchovávať mlčanlivosť o informáciách tvoriacich obchodné
tajomstvo druhej zmluvnej strany ako aj o iných informáciách !ýkajúcich sa druhej zmluvnej strany,
ktoré nie sú verejne dostupné a ich poskytnqtie tretej osobe je spósobilé spósobiť škodu alebo
poŠkodiť oprávnené zál$my druhej zmluvnej strany, ak ide o informácie, o ktorlých sa zmluvná strana
dozvedela v súvislosti s uzatvorením alebo plnenim Zmluvy, ato najmá o odmene dohodnutej
v Zmluve (ďalej len ,,Chránené informácie"). Zmluvná strana nesmie Chránené informácie
sprístupniť iným osobám s výnimkou sprístupnenia osobám, ktoré sú na zák|ade zmluvy s OZY
Členmi Systému združeného nakladania 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,

člÁnox vt
VŠEOBECNE USTANOVENIA

1. Zmluvné strany si pri uplatň ovaní Zmluvy poskytnú všetku potrebnú súěinnosť.

2, Zmluvné strany sú povinné informovat' sabez,zbytočného odkladu odóleži|ých 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 OZY,ktoté pozná alebo ktoré by pri odbornej starostlivosti
mal poznať. Je povinný konať v súlade s požiadavkami a pokynmi OZY .

3.

4.

5.



4. Partner móže poveriť činnosťami pri plnení Zmlwy aj tretie osoby amóže podl'a Zmluvy
požadovať aj odber použitých prenosných a priemyselných BaA pochádzajúcich od iných osób,
OZV však zodpovedá, akoby závázky zo Zmluvy plnil a práva z nej vykonával sám,

Žiadna zo zmluvných strán neudel'uje na základe Zmluvy druhej zmluvnej strane právo použivať
jej obchodné meno, ňou vlastnené alebo uživané ochranné známky ani iné oznaěenia s výnimkorr
uvedenou v nasledujúcom odseku.

OZV udeťuje Partnerovi právo polživať označenie SEWA a obchodné meno OZV počas
platnosti Zmluvy na celom svete, ale len za úěelom informovania tretích osób o ich spolupráci
v zmysle Zmhwy. Rovnaké právo udel'uje Partner OZY vo vzťahu k svojmu obchodnému menu
ajeho logu.

čr,ÁNorvrr
zÁvnnnčNn usTANovENIA

Z obsahového hťadiska sú súčasťou Zmluvy aj prílohy spomenuté v tejto Zmluve. Prílohy boli
Pafinerovi pred podpisom Zmluvy predložené, Partnerovi sú známe a súrhlasí s nimi, čo
potvrdzuje podpisom Zmluvy. Prílohy sú sprístupnené na internetovej stránke OZV uvedenej
v úvodnej špecifikácii zmluvných strán, preto nie sú fyzicky spojené a podpisované so Zmluvou.
Zmluvu je možné meniť alebo dopíňať formou písomných dodatkov, inak su neplatné. Prílohy č.
1 a 2 móže zmeniť OZY aj oznámením Partnerovi, keď ide o zmenu v rozsahu potrebnom na
zosúladenie prílohy so zmenou relevantných právnych predpisov alebo interných postupov OZY
smerujúcich k vyššej efektívnosti Systému združeného nakladania.

Zlnluva nadobúda platnosť a úěinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva
v plnom rozsahu ruší a nabrádza predchádzajúcu zmluvl o zabezpečení odberu použi|ých
prenosných a priemyselných BaA.

Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju móže vypovedať, ale vždy
len s účinnosťou k 3l. decembru, ak výpoveď doruěí druhej zmluvnej strane s predstihom,
najneskór do 1. novembra.

Každá zo zmluvných strán móže od
a napriek písomnému upozorneniu
následky.

Ak príslušný orgán uloží OZY sankciu v dósledku toho, že Partner porušil Zmluvu, je Partner
povinný uhradiť OZY uloženú sankciu a všetky náklady súvisiace so sankciou. Nárok na nálrraclu
inej spósobnej škody t}rn nie je dotknu!ý.

Zánik Zmluvy nemá vplyv na trvanie qých práv apovinností zo Zmllvy, zktorých povahy
vyplýva, že majú twať aj po zániku Zmluvy, najmá na povinnosť mlčanlivosti, povinnosť ulrradiť
odmenu, na ktorú vznikol nárok, povinnosť odobrať použité prenosné a priemyselné BaA
olrlásené ešte podl'a Zmluvy a v súlade s ňou a na povinnosť náhrady škody.

Zmluvné strany si prejavy vóle a 
'informácie 

v súvislosti so Zmluvou, vrátane odstúpenia a
výpovede, doručujú písomne na adresu uvedenú v ich úvodnej špecifikácii, ak nie je uvedené
v nasledqjírcich odsekoch niečo iné. Ak treba zmluvnej strane doruěovat' na inú adresu, musí to
táto zrnluvná strana drulrej zmluvnej strane písomne oznámiť a písomnosti odoslané po oznámení
takejto novej adresy jej nrusí druhá zmluvná strana doručovať na novú ňou oznámenú adresu.
Písomnosť odoslaná jednou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane doporuěenou poštou na
adresu určenú podl'a tohto odseku sa považuje za doruěenú aj vtedy, ak nebude prevzatá, a to odo
dňa, kedy pošta uskutoěnila neúspešný pokus o doručenie.
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ZmIuvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana Zmluvtt porušila
s porušovaním Zmluvy neprestane alebo neodstráni jeho
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V rozsahu, v akom to umožňujú právne predpisy, je každá zo zmluvných strán op.auíf.rri'''fu
komunikovať s druhou stranou prostredníctvom elektronických prostriedkov a lakáto''o1a- okomunikácia bude v rozsahu stanovenom zákonom rovnocenná podpísanej písomnej nw
komunikácii. Identifikaěný kód obsiahnu{ý v elektronickom dokumente postačuje k overeniu -?

identity odosielatel'a a autenticity dokumentu. OZY m6že oznámením doruěeným Partnerovi
umožniť mu plniť informaěné povinnosti podl'a Zmluvy prostredníctvom elektronických
prostriedkov aj zainých podmienok, než stanovujú právne predpisy.

Avízo je Partner povinný v každom prípade doručovať cez internetovú stránku OZV uvedenú
v úvodnej špecifikácii zmluvných strán. Ak to nie je možné, napt, z dóvodu dočasného výpadku
internetovej stránky OZY, je povinný ho doručiť OZY e-mailom na e-mailovú adresu OZV
uvedenú v úvodnej špecifikácii zmluvných strán, Notifikáciu móže OZV doručovať Partnerovi e-
mailom na e-mailovú adresu Partnera uvedenú v úvodnej špecifikácii zmluvných strán. Ak je
potrebné uvedené dokumenty predložiť cez inú internetovú stránku alebo e-mailom doručiť na
inú e-mailovú adresu, musí to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane oznámiť písomnou
formou v zmysle odseku 7 tohto článku a po uvedenom oznámení musia byť dokumenty
predložené alebo odoslané podl'a tohto oznámenia. Dokumenty predložené alebo odoslané podl'a
tohto odseku sú rovnocenné písomnej forme v zmysle odseku 7 tohto článku, pre zmluvné strany
rovnako závázné a považujú sa bez ohl'adu na oboznámenie sa druhej zmluvnej strany s nimi za
doruěené najbližší pracovný deň nasledujúci po dni, kedy boli z technického hl'adiska cez
internetovú stránku predložené alebo e-mailom doruěené.

Ak bude niektoré ustanovenie Zmluvy neplatným alebo neúěinným, nedo!ýka sa táto neplatnosť
iných ustanoveni Zmluvy, ktorá zostáva ako celok naďalej platná a úěinná. Zm|uvné strany sa pre
tento prípad zavánljú bezodkladne nahradiť neplatné alebo neúěinné ustanovenie ustanovením
platným aúčinným, ktoré bude najlepšie zodpovedať póvodne zamýšl'anému úěelu neplatného
alebo neúčinného ustanovenia. Zmluvné strany sa zavázujú rovnako postupovať aj v prípade, ak
to bude potrebné na prispósobenie Zmluyy zmene relevantných právnych predpisov. Do tohto
času platí zodpovedajúca úprava obsiahnutá v právnych predpisoch platných v Slovenskej
republike. I

Zmluvasa vyhotovuje v 2 (dvoch) totožných rovnopisoch majúcich platnosť originálu, zktorych
po 1 (ednom) obdrží každá zo zmhwných strán. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, vzájomne
vysvetlili ana znak súhlasu s ňou ju slobodne a v!ůne, nie v tiesni a nie za neqýhodných
podmienok, podpísali.
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