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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI  
uzatvorená podľa § 269 ods. (2) a § 289 Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

Zmluvné strany:  

 
SEWA, a.s. 

sídlo: Račianska 71, 831 02 Bratislava  

IČO: 35 942 355, IČ DPH: SK 2022031924, Web: www.sewa.sk  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3625/B 

zastúpená: Ing. Jozefom Kozákom, výkonným riaditeľom  

(ďalej len „OZV“) 

 

a 

 

Obec Košeca 

sídlo: Hlavná 36/100, 018 64  Košeca 

IČO: 00 317 390, DIČ: 2020610922, Mail: marek.kurinec@koseca.sk 

zastúpená: Bc. Radomírom Brtáňom, starostom 

(ďalej len „Obec“) 

  

týkajúca sa  

účasti obce v systéme združeného nakladania s  

elektroodpadom a použitými prenosnými batériami a akumulátormi. 

 

ČLÁNOK I 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Obec podľa § 81 ods. 1 a súv. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) zodpovedá za nakladanie s komunálnymi 

odpadmi, ktoré vznikli na jej území.  

 

2. Úlohou OZV je zriadenie a prevádzkovanie systémov združeného nakladania s vyhradenými 

prúdmi odpadu, okrem iného s elektroodpadmi (ďalej len „OEEZ“) a s použitými prenosnými 

batériami a akumulátormi (ďalej len „BaA“) zabezpečujúcich pre výrobcov elektrozariadení 

(ďalej len „EEZ“) a výrobcov prenosných BaA zber, prepravu, spracovanie a súvisiace 

nakladanie s OEEZ a použitými prenosnými BaA a plnenie informačných, evidenčných 

a ohlasovacích povinností, ktoré sú výrobcovia ako vyhradené povinnosti podľa § 27 ods. 6 

a súvisiacich ustanovení Zákona o odpadoch a súvisiacich právnych predpisov povinní plniť. 

 

3. Komunálny odpad, vyhradený prúd odpadu a iné pojmy definované v Zákone o odpadoch alebo 

súvisiacich právnych predpisoch majú na účely Zmluvy rovnaký význam ako podľa uvedených 

predpisov.  

 

ČLÁNOK II 

ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. OZV sa zaväzuje zabezpečiť odobratie celého množstva OEEZ a použitých prenosných BaA 

vyzbieraných na území Obce ako oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu, ktoré im 

Obec alebo osoba, ktorá vykonáva na území Obce v súlade s právnymi predpismi zber uvedených 

odpadov, odovzdá. 
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2. OZV sa zaväzuje umožniť Obci zapojenie systému nakladania s komunálnym odpadom patriacim 

do vyhradených prúdov odpadu uvedených v odseku 1 tohto článku fungujúceho v Obci do 

systémov združeného nakladania s týmito vyhradenými prúdmi odpadu prevádzkovanými OZV.  

 

3. OZV sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom odovzdaným podľa tejto Zmluvy v rámci jej 

príslušných systémov združeného nakladania s vyhradenými prúdmi odpadu v súlade so 

Zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi. 

 

4. Podrobnosti ohľadne odovzdávania vyhradených prúdov odpadu uvedených v odseku 1 tohto 

článku a iné konkrétnosti súvisiace s predmetom tejto Zmluvy sa riadia zmluvou medzi OZV a 

osobou, ktorá vykonáva na území obce v súlade s právnymi predpismi zber uvedených odpadov. 

 

5. Zmluvné strany si pri uplatňovaní Zmluvy poskytnú všetku potrebnú súčinnosť, ktorú od nich 

možno spravodlivo požadovať. 

 

6. Zmluvné strany sú povinné informovať sa bez zbytočného odkladu o dôležitých skutočnostiach 

súvisiacich s plnením Zmluvy, najmä o miestach zberu OEEZ a použitých prenosných BaA na 

území Obce. Miesta zberu fungujúce ku dňu podpisu Zmluvy sú uvedené v prílohe Zmluvy.  

 

ČLÁNOK III 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

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

nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke Obce.  

 

2. 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 1. novembra.  

 

3. 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.  

 

4. Zmluva sa vyhotovuje v  3 (troch) totožných rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých  

1 (jeden) obdrží OZV a 2 (dva) obdrží Obec. 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. 

 

 

 

Za SEWA, a.s.                   V Bratislave dňa 24.10.2016 

Ing. Jozef Kozák, výkonný riaditeľ 

OZV 

 

 

 

 

Za Obec Košeca       V Košeci dňa 28.10.2016 

Bc. Radomír Brtáň, starosta  

Obec 

 

 


