
č. 25/2016/NEZ 

ZMLUVA O ZBERE ELEKTROODPADU 
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, Mail: info@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 

zapísaná v Štatistickom registri organizácií 

zastúpená: Bc. Radomírom Brtáňom, starostom 

(ďalej len „Zberač“) 

  

týkajúca sa  

zberu a prepravy elektroodpadu Zberačom pre OZV za účelom splnenia povinností výrobcov 

elektrozariadení v oblasti zberu elektroodpadu 

 

 

ČLÁNOK I 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zberač je osobou, ktorá vykonáva zber a prepravu elektroodpadu z domácnosti.  

 

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

prúdmi odpadov z elektrozariadení (ďalej len „OEEZ“) zabezpečujúceho pre výrobcov 

elektrozariadení (ďalej len „EEZ“) zber, prepravu, spracovanie a iné nakladanie s OEEZ a 

plnenie informačných, evidenčných a ohlasovacích povinností, ktoré sú výrobcovia  EEZ ako 

vyhradené povinnosti podľa § 27 ods. 6 a súvisiacich ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) 

a nadväzujúcich právnych predpisov povinní plniť (ďalej len „Systém združeného 

nakladania“). 

 

3. EEZ, OEEZ 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. Zberač sa zaväzuje vykonávať na území uvedenom v prílohe č. 1 Zmluvy zber OEEZ (ďalej len 

„Zber Zberača“). Zberač sa zaväzuje OEEZ prevziať, zhromažďovať na miestach zberu 

uvedených v prílohe č. 2 Zmluvy (ďalej len „Miesta zberu“), odovzdať OEEZ osobám určeným 

OZV podľa Zmluvy a vykonať prepravu OEEZ potrebnú na zhromaždenie OEEZ na Miestach 

zberu a na odovzdanie osobám určeným OZV.  
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2. Zmluva sa vzťahuje rovnako na OEEZ z EEZ všetkých kategórií podľa Zákona o odpadoch (ďalej 

len „Kategórie“) s výnimkou ustanovení, ktoré sa podľa obsahu alebo povahy vzťahujú len na 

OEEZ z určitých Kategórií.  

 

3. Zberač sa zaväzuje zabezpečiť vhodné technické a personálne podmienky potrebné na plnenie 

Zmluvy. Zberač je povinný OEEZ chrániť, najmä pred odcudzením, poškodením, neoprávneným 

nakladaním a poškodzovaním (rozoberanie, odobratie komponentov a pod.). Zberač je povinný 

zabezpečiť, aby mal všetky súhlasy a povolenia potrebné na riadne plnenie Zmluvy.   

 

4. Zberač sa zaväzuje OEEZ triediť podľa požiadaviek stanovených platnými právnymi predpismi 

a nad rámec uvedeného OEEZ ďalej triediť na OEEZ kompletný, nerozobratý, neodstrojený a 

obsahujúci mechanicky nepoškodené súčiastky, komponenty (nerozbité obrazovky a pod.) a 

káblovania (ďalej len „Nepoškodený / Kompletný OEEZ“) a na OEEZ, ktorý nespĺňa posledne 

uvedené podmienky (ďalej len „Poškodený, Nekompletný OEEZ a Komponenty“) a podľa 

prílohy č. 3 Zmluvy. Zberač sa pritom zaväzuje uvedeným spôsobom triediť OEEZ aj na účely 

váženia, evidencie a hlásení podľa Zmluvy a aj pri odovzdaní podľa čl. IV Zmluvy.  

 

5. Zberač sa zaväzuje najneskôr do konca každého kalendárneho mesiaca predložiť OZV prehľad 

rozsahu služieb poskytnutých v predošlom kalendárnom mesiaci podľa prílohy č. 3 Zmluvy. 

 

6. Zberač je povinný okrem hlásení podľa predchádzajúceho odseku predložiť OZV aj hlásenia 

stanovené právnymi predpismi. 

 

7. Zberač sa zaväzuje nakladať s OEEZ v súlade s požiadavkami OZV podľa čl. III ods. 2, čl. IV 

ods. 1 a súvisiacich ustanovení Zmluvy (ďalej len „Notifikácia“ alebo „Notifikácie“).  

 

8. Zberač musí údaje o OEEZ podľa Zmluvy evidovať a ohlasovať s náležitou starostlivosťou, 

nesmie ich falšovať alebo skresľovať.  

 

9. OZV sa zaväzuje uhradiť za riadne plnenie Zmluvy Zberačovi odmenu za podmienok a vo výške 

uvedených v článku VI Zmluvy. 

 

ČLÁNOK III 

ZBER ZBERAČA  

 

1. Zber OEEZ zo Zberu Zberača hlási Zberač OZV formou hlásenia o zbere OEEZ podľa prílohy č. 

4 Zmluvy, ktoré musí byť zadané podľa čl. VIII ods. 9 Zmluvy (ďalej len „Avízo“).  

 

2. Zberač ďalej nakladá s OEEZ zo Zberu Zberača podľa Notifikácie, ktorú mu vo vzťahu 

k uvedenému OEEZ na základe Avíza predloží OZV. Ak OZV nepredloží Notifikáciu Zberačovi 

do 14 dní po predložení Avíza, nevzťahuje sa na dotknutý OEEZ Zmluva a Zberač s ním môže 

nakladať podľa vlastného uváženia.  

 

3. Do predloženia Notifikácie alebo do márneho uplynutia lehoty podľa predchádzajúceho odseku 

nesmie Zberač s OEEZ zo Zberu Zberača, ktorého zber ohlásil, nakladať spôsobom nezlučujúcim 

sa s požiadavkami, ktoré podľa Zmluvy môže OZV vo vzťahu k dotknutému OEEZ predložiť. 

 

4. Pri prevzatí OEEZ z Miesta zberu je Zberač povinný zabezpečiť potvrdenie prevzatia OEEZ 

v preberacom protokole podľa prílohy č. 5 Zmluvy (ďalej len „Preberací protokol“), a to v 2 

(dvoch) vyhotoveniach Preberacieho protokolu, ktoré použije pri odovzdaní dotknutého OEEZ 

podľa čl. IV Zmluvy. Ak Miesto zberu požiada o potvrdenie odovzdania OEEZ, je Zberač 

povinný zabezpečiť potvrdenie jeho odovzdania a prevzatia v Preberacom protokole v písomnej 

forme aj pre Miesto zberu. 
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5. Ak Miesto zberu využije svoje právo podľa odseku 4 tohto článku a požiada o potvrdenie 

prevzatia OEEZ v Preberacom protokole, má Zberač právo požiadať Miesto zberu o kontrolu 

pravdivosti údajov v Preberacom protokole. Ak sa Zberač a Miesto zberu nezhodnú na údajoch 

uvedených v Preberacom protokole, Zberač je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť 

OZV.  

 

6. V prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku je OZV oprávnená určiť spomedzi osôb 

uvedených v prílohe č. 6 Zmluvy osobu, ktorá preverí vlastnosti a množstvo preberaného OEEZ 

a sporný obsah Preberacieho protokolu. Výsledok takejto previerky bude záväzný pre Zberača, 

Miesto zberu aj OZV, nahrádza Preberací protokol a na jeho základe musí Zberač OEEZ 

prevziať. Ak výsledok takejto previerky nepotvrdí oprávnenosť námietok Zberača, je Zberač 

povinný uhradiť účelné náklady na túto previerku.  

 

7. Naloženie OEEZ na dopravný prostriedok si môže dohodnúť Zberač s Miestom zberu podľa 

vlastného uváženia. Podľa Zmluvy je Zberač zodpovedný za to, že OEEZ zo Zberu Zberača bude 

prevzatý z Miesta zberu v súlade s Notifikáciou.  

 

 

ČLÁNOK IV 

PREPRAVA A ODOVZDANIE OEEZ   

 

1. Zberač je povinný OEEZ zo Zberu Zberača, ktorého zber podľa čl. III Zmluvy ohlásil, ďalej 

prepraviť a odovzdať osobe určenej OZV v Notifikácii.    

 

2. OZV môže požadovať prepravu a odovzdanie len na území Slovenskej republiky a len osobe, 

ktorá je oprávnená prevziať dotknutý OEEZ. 

 

3. Pri odovzdaní OEEZ je Zberač povinný zabezpečiť potvrdenie odovzdania OEEZ v Preberacom 

protokole, v ktorom bolo potvrdené prevzatie daného OEEZ Zberačom podľa čl. III Zmluvy, 

pričom 1 (jedno) vyhotovenie takto potvrdeného Preberacieho protokolu odovzdá osobe 

preberajúcej OEEZ od Zberača, 1 (jedno) uschová a elektronickú kópiu (scan) Preberacieho 

protokolu doručí elektronicky OZV podľa čl. VIII ods. 9 Zmluvy. Ak odovzdanie OEEZ nie je 

potvrdené v Preberacom protokole, nesmie Zberač OEEZ odovzdať. 

 

4. Ak osoba preberajúca OEEZ požiada o kontrolu pravdivosti údajov uvedených v Preberacom 

protokole, je Zberač povinný umožniť tejto osobe kontrolu OEEZ a zúčastniť sa na nej. Ak sa 

Zberač a osoba preberajúca OEEZ nezhodnú na údajoch v Preberacom protokole, Zberač je 

povinný to bezodkladne oznámiť OZV. 

  

5. V prípade uvedenom v predošlom odseku sa postupuje primerane podľa čl. III ods. 6 Zmluvy. 

Zberač je pritom povinný uhradiť účelné náklady na previerku, ak jej výsledok potvrdí 

oprávnenosť námietok osoby preberajúcej OEEZ. 

 

6. Pri odovzdaní OEEZ, ktorý Zberač podľa Notifikácie k preberajúcej osobe prepravil, nie je 

povinný OEEZ sám vyložiť, je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú na vyloženie OEEZ z jeho 

dopravného prostriedku. Ak sa nejedná o prípad podľa predchádzajúcej vety a preberajúca osoba 

podľa Notifikácie preberá OEEZ na Mieste zberu, je Zberač povinný OEEZ naložiť na dopravný 

prostriedok preberajúcej osoby. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť bez potreby dodatku Zmluvy 

vo vzťahu ku konkrétnemu OEEZ inak. 

 

7. Odovzdaním OEEZ Zberačom inej osobe v súlade so Zmluvou prechádza zodpovednosť za 

nakladanie s OEEZ na túto osobu. 

 

 

 



 4 

ČLÁNOK V 

ODMENA ZBERAČA  

 

1. Zberač má za riadne plnenie Zmluvy nárok na odmenu. Zberač má pritom nárok na odmenu za 

OEEZ, s ktorým nakladal v súlade so Zmluvou a ktorý už bol odovzdaný podľa čl. IV Zmluvy.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zberača za OEEZ sa určí násobkom množstva OEEZ 

a sadzby za 1 kg uvedenej v prílohe č. 7 Zmluvy, v závislosti od rozsahu služieb poskytnutých vo 

vzťahu k danému OEEZ. 

 

3. Nárok Zberača na odmenu vzniká doručením hlásení podľa čl. II ods. 5 Zmluvy a nadväzujúcich 

Preberacích protokolov potvrdených spracovateľmi OEEZ. 

 

4. Odmena je splatná na základe sumárnej mesačnej faktúry vyhotovenej v súlade so Zmluvou 

a právnymi predpismi, ktorá bola doručená OZV. Splatnosť faktúr musí byť najmenej 30 (tridsať) 

dní od doručenia. 

 

5. Zberač má právo účtovať k odmene DPH, pričom sadzby uvedené v prílohe č. 7 Zmluvy sú bez 

DPH. 

 

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

 

ČLÁNOK VI 

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 (ďalej len „Chránené informácie“). 

Zmluvná strana nesmie Chránené informácie sprístupniť iným osobám s výnimkou sprístupnenia 

osobám, ktoré sú na základe zmluvy s OZV členmi Systému združeného nakladania zo strany OZV 

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 VII 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. 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. Zberač je povinný postupovať pri plnení Zmluvy s odbornou starostlivosťou, v súlade s právnymi 

predpismi, je povinný dbať na záujmy OZV, ktoré pozná alebo ktoré by pri odbornej starostlivosti 

mal poznať. Je povinný konať v súlade s požiadavkami a pokynmi OZV. 

 

4. Zberač môže poveriť činnosťami pri plnení Zmluvy aj tretie osoby, OZV však zodpovedá, akoby 

Zmluvu plnil sám. 

 

5. Zberač nesmie za prevzatie OEEZ zo Zberu OZV požadovať žiadne odplaty ani iné plnenia od 

Držiteľov ani iných tretích osôb.  
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6. Zberač sa zaväzuje bezodkladne umožniť OZV a ňou povereným osobám na jej požiadanie 

nahliadnuť do jeho dokumentov a evidencií a vstúpiť a vykonať prehliadku jeho prevádzok 

a Miest zberu, a to v rozsahu potrebnom na preverenie správnosti a pravdivosti údajov uvedených 

v Avízach, hláseniach podľa Zmluvy a v Preberacích protokoloch alebo na kontrolu plnenia 

Zmluvy.  

 

7. 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 Zmluvy. 

 

8. OZV udeľuje Zberačovi právo používať označenie SEWA a obchodné meno OZV počas platnosti 

Zmluvy na celom svete, ale len za účelom informovania tretích osôb o ich spolupráci v zmysle 

Zmluvy. Rovnaké právo udeľuje Zberač OZV vo vzťahu k svojmu obchodnému menu a jeho 

logu. 

 
9. Ak Zberač poruší čl. II ods. 8 Zmluvy, je OZV oprávnená popri náhrade škody požadovať 

zmluvnú pokutu vo výške 10 000, - EUR (slovom: desať tisíc euro).  

 

ČLÁNOK VIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  

1. K Zmluve sú pripojené prílohy č. 1 až 7 Zmluvy, ktoré tvoria z obsahového hľadiska 

neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať formou písomných 

dodatkov, inak sú neplatné. Prílohy č. 3 až 5 Zmluvy môže zmeniť OZV aj oznámením 

Zberačovi, keď ide o zmenu v rozsahu potrebnom na zosúladenie prílohy so zmenou relevantných 

právnych predpisov alebo interných postupov OZV smerujúcich k vyššej efektívnosti Systému 

združeného nakladania. Zberač môže dopĺňať rozsah územia a zoznam Miest zberu v prílohách 

č. 1 a 2 Zmluvy písomným oznámením OZV. 

 

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

nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke Zberača.  
 

3. 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. 

 

4. 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.  

 

5. Ak príslušný orgán uloží OZV sankciu v dôsledku toho, že Zberač porušil Zmluvu, je Zberač 

povinný uhradiť OZV uloženú sankciu a všetky náklady súvisiace so sankciou. Nárok na náhradu 

inej spôsobenej škody tým nie je dotknutý.  

 

6. 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 nakladať v súlade so Zmluvou s OEEZ 

prevzatým ešte podľa Zmluvy, na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu a na povinnosť náhrady 

škody.  

 

7. Zmluvné strany si prejavy vôle a informácie v súvislosti so Zmluvou, vrátane odstúpenia, 

doručujú písomne na adresu uvedenú v ich úvodnej špecifikácii, ak nie je uvedené 

v nasledujúcich odsekoch  niečo iné. Ak je potrebné 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 
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adresu. Písomnosť odoslaná jednou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane doporučenou 

poštou na adresu určenú podľa tohto odseku Zmluvy sa považuje za doručenú aj vtedy, ak nebude 

prevzatá, a to odo dňa, kedy pošta uskutočnila neúspešný pokus o doručenie. 

 

8. V rozsahu, v akom to umožňujú právne predpisy, je každá zo zmluvných strán oprávnená 

komunikovať s druhou stranou prostredníctvom elektronických prostriedkov a takáto 

komunikácia bude v rozsahu stanovenom zákonom rovnocenná podpísanej písomnej 

komunikácii. Identifikačný kód obsiahnutý v elektronickom dokumente postačuje k overeniu 

identity odosielateľa a autenticity dokumentu. OZV môže oznámením doručeným Zberačovi 

umožniť mu plniť informačné povinnosti podľa Zmluvy prostredníctvom elektronických 

prostriedkov aj za iných podmienok, než stanovujú právne predpisy.   

 

9. Avízo a elektronickú kópiu Preberacieho protokolu je Zberač povinný v každom prípade 

doručovať cez internetovú stránku OZV uvedenú v úvodnej špecifikácii zmluvných strán. Ak to 

nie je možné, napr. z dôvodu dočasného výpadku internetovej stránky OZV, je povinný ich 

doručiť OZV e-mailom na e-mailovú adresu OZV uvedenú v úvodnej špecifikácii zmluvných 

strán. Notifikáciu môže OZV doručovať Zberačovi e-mailom na e-mailovú adresu Zberača 

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 podľa tohto 

oznámenia. Dokumenty predložené alebo odoslané podľa tohto odseku sú rovnocenné písomnej 

forme v zmysle odseku 7 tohto článku, pre zmluvné strany rovnako záväzné a považujú sa bez 

ohľadu na oboznámenie sa druhej zmluvnej strany s nimi za doručené najbližší pracovný deň 

nasledujúci po dni, kedy boli z technického hľadiska cez internetovú stránku predložené alebo e-

mailom doručené. 

  

10. 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. 

 

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

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

Zberač 

 


