Názov:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
so sídlom/s miestom podnikania:
zapísaná v Obchodnom registri/živnostenskom registri vedenom
oddiel:
vložka číslo:/číslo živnostenského registra:
ktorej menom koná / zastúpená:
bankové spojenie:

č. účtu:

IBAN:
adresa elektronickej pošty:
(ďalej len „výrobca batérií a akumulátorov“ alebo „výrobca“)
a
Názov: ASEKOL SK, s. r. o.
IČO: 45 602 689
DIČ: 2023076594
IČ DPH: SK2023076594
so sídlom: Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I
oddiel: Sro
vložka číslo: 66339/B
ktorej menom koná: Mgr. Ronald Blaho, konateľ
bankové spojenie: Československá obchodná banka a. s., č. účtu: 25784753/7500
adresa elektronickej pošty: info@asekol.sk
IBAN: SK5075000000000025784753
(ďalej len „organizácia zodpovednosti výrobcov“ alebo „OZV“ alebo „ASEKOL SK,
s.r. o.“ alebo „prevádzkovateľ“)
(výrobca a prevádzkovateľ ďalej spolu len „zmluvné strany“)
uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa § 28 ods. 4 písm. b) a písm. d) v nadväznosti
na § 27 ods. 6 písm. b) v spojení s § 45 ods. 4 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)
dole uvedeného dňa, mesiaca a roka slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez skutkového a bez
právneho omylu, nie v tiesni a ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a na základe úplnej
zhody v nižšie uvedených skutočnostiach, túto

Zmluvu o plnení vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov
(ďalej len „Zmluva“)
evidenčné číslo Zmluvy je:

…………………………………….... (vyplní prevádzkovateľ)

evidenčné číslo výrobcu je:

……………………………………..… (vyplní prevádzkovateľ)
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ČASŤ I.
Článok I.
Úvodné ustanovenia Zmluvy
1. Definície niektorých pojmov pre účely tejto Zmluvy:
Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej
energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z
jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov; ak sa v tejto Zmluve hovorí o
batériách a akumulátoroch, príp. len o batériách alebo len o akumulátoroch, rozumejú sa tým vždy
batérie a akumulátory v zmysle definície § 42 ods. 3 a ods. 4 Zákona.
Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Recyklačný príspevok je finančná čiastka, ktorú výrobca uhrádza prevádzkovateľovi na základe
tejto Zmluvy. Výška Recyklačného príspevku je stanovená prevádzkovateľom na jeden kilogram
batérií alebo akumulátorov uvedených výrobcom na trh v SR, ktorá slúži na zabezpečenie
prevádzky a financovania zberu, spätného zberu, spracovania a recyklácie použitých batérií alebo
akumulátorov a na zabezpečenie plnenia ostatných vyhradených povinností výrobcu zo strany
prevádzkovateľa podľa Zákona a podľa tejto Zmluvy.
Organizácia zodpovednosti výrobcov alebo OZV alebo prevádzkovateľ alebo ASEKOL SK je
spoločnosť ASEKOL SK s.r.o., ktorá je toho času držiteľom autorizácie na výkon činnosti
organizácie zodpovednosti výrobcov batérií a akumulátorov pod evidenčným číslom autorizácie
0013/BaA/OZV/A/16-3.3.
Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom podľa § 2
ods. 1 Zákona.
Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo
akumulátor, ktoré sú hermeticky uzavreté, môžu sa ručne prenášať nie sú priemyselnou batériou
alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.
Automobilová batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú pre
štartér, osvetlenie alebo spúšťanie motorového vozidla v a jeho osvetlenie.
Priemyselná batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne
na priemyselné alebo profesionálne použitie alebo sú použité v dopravnom prostriedku poháňanom
elektrickou energiou.
Uvedenie batérií a akumulátorov na trh je dodávanie alebo sprístupnenie
a akumulátorov inej osobe, za úhradu alebo bezplatne v Slovenskej republike.

batérií

Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez
ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku,
uvádza po prvýkrát na trh batérie alebo akumulátory vyrobené na území Slovenskej republiky
alebo získané zo zahraničia vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo
motorových vozidiel.
Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci
svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi. Distribútor batérií a akumulátorov, ak
uzatvára túto Zmluvu s prevádzkovateľom tak sa na účely tejto Zmluvy považuje za výrobcu.
Dôverník je osoba písomne poverená prevádzkovateľom na overovanie pravdivosti a úplnosti
údajov o type, druhu, množstve batérií a akumulátorov uvedených výrobcom na trh v Slovenskej
republike a plnení ďalších vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov ustanovených
touto Zmluvou a/alebo Zákonom alebo Vykonávacími predpismi, a to ak sa vykonáva audit podľa
Zmluvy a VOP. Dôverník je zmluvne zaviazaný prevádzkovateľom k mlčanlivosti a k dôvernému
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nakladaniu s údajmi a/alebo informáciami poskytnutými výrobcom batérií a akumulátorov. Osobu
dôverníka určuje podľa tejto Zmluvy alebo podľa VOP prevádzkovateľ.
VOP sú všeobecné obchodné podmienky OZV, ktoré sú vydávané Prevádzkovateľom a zároveň
tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
Ministerstvo je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky alebo v skratke aj
Ministerstvo životného prostredia SR.
Register výrobcov vyhradeného výrobku je register výrobcov vyhradeného výrobku (batérií
a akumulátorov), ktorý je vedený a aktualizovaný Ministerstvom podľa Zákona.
Vykonávacie predpisy sú všetky všeobecne záväzné právne predpisy vydané na základe Zákona,
a sú to najmä tieto predpisy: (i) vyhláška č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov,
(ii) vyhláška č. 366/2015 z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, (iii) vyhláška č.
370/2015 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov,
materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach
o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu, (iv) vyhláška č. 371/2015 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, (v) vyhláška č. 372/2015 Z.z.
o skládkovaní odpadov a o dočasnom uskladnení kovovej ortuti, (vi) vyhláška č. 373/2015 Z.z.
o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi
odpadov.
Ostatné pojmy uvedené v tejto Zmluve sa vykladajú v súlade so Zákonom a Vykonávacími
predpismi.
SR znamená Slovenská republika.
Zmluva je zmluva o plnení vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov
prevádzkovateľom, ktorá je uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodný zákonník a podľa § 28 ods. 4
písm. b) a písm. d) v nadväznosti na § 27 ods. 6 písm. b) v spojení s § 45 ods. 4 Zákona.
Zákonom sa rozumie zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení.
Pôvodným Zákonom sa rozumie zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
2. Výrobca a prevádzkovateľ uzatvárajú túto Zmluvu s cieľom zabezpečiť kolektívne plnenie
vyhradených povinností výrobcu (ako výrobcu batérií a akumulátorov) podľa Zákona, a to najmä
zabezpečenie plnenia povinností výrobcu stanovených pre zber, spätný zber, spracovanie
a recykláciu použitých batérií alebo akumulátorov ako aj zabezpečenie plnenia iných povinností
výrobcu batérií a akumulátorov podľa Zákona.
3. Prevádzkovateľ zabezpečí kolektívne plnenie v spolupráci s obcami na území Slovenskej
republiky, s distribútormi a ďalšími osobami, ktoré vykonávajú alebo zabezpečujú zber, spätný
zber, spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov v rámci kolektívneho systému
OZV, ktorý prevádzkuje prevádzkovateľ. Súčasťou tohto kolektívneho systému sú ďalej výrobcovia
ako zmluvní klienti prevádzkovateľa, ktorého cieľom je riadne plnenie vyhradených povinností
výrobcov v súlade so Zákonom a touto Zmluvou.

Článok II.
Predmet Zmluvy
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1. Prevádzkovateľ sa touto Zmluvou zaväzuje plniť pre výrobcu vyhradené povinnosti výrobcu
batérií a akumulátorov podľa Zákona a podľa Vykonávacích predpisov a výrobca sa zaväzuje
prevádzkovateľovi poskytovať odmenu (t.j. Recyklačný príspevok, systémový poplatok, a poplatok
za služby splnomocneného zástupcu) za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
2. Zmluva sa vzťahuje na batérie a akumulátory v zmysle § 42 ods. 3 a ods. 4 Zákona. Zmluvné
strany sa dohodli, že kolektívne zaistenie plnenia vyhradených povinností výrobcu batérií
a akumulátorov podľa článku II. ods. 1. Zmluvy sa týka typov batérií a akumulátorov uvedených
v prílohe č. 1a tejto Zmluvy.

ČASŤ II.
Článok III.
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je povinný :
a) zabezpečiť splnenie vyhradených povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov podľa prvého
oddielu štvrtej časti Zákona a podľa tretieho oddielu štvrtej časti Zákona, ako aj zabezpečiť riadne
a včasné plnenie informačných, registračných, prihlasovacích, evidenčných, ohlasovacích a/alebo

akýchkoľvek iných povinností za výrobcu vyhradeného výrobku (ako výrobcu batérií a akumulátorov)
voči akýmkoľvek orgánom štátnej moci alebo voči subjektom verejnej moci podľa Zákona a podľa
Vykonávacích predpisov a tiež aj plnenie ostatných povinností stanovených touto Zmluvou;
b) požiadať MŽP SR o zápis výrobcu do Registra výrobcov vyhradeného výrobku (batérií
a akumulátorov) v zmysle § 30 Zákona, a to v prípade, ak výrobca nie je ku dňu podpisu tejto
Zmluvy zapísaný v Registri výrobcov vyhradených výrobkov (batérií a akumulátorov); súčasne
tieto údaje o výrobcovi v Registri výrobcov vyhradených výrobkov (batérií a akumulátorov)
aktualizovať, a to na základe písomného oznámenia výrobcu o ich zmene;
c) požiadať o zápis výrobcu do Recyklačného fondu v zmysle § 125 ods. 5 Zákona a tieto údaje
o výrobcovi aktualizovať, a to na základe písomného oznámenia výrobcu o ich zmene;
d) viesť evidenciu za výrobcu a ohlásiť príslušné údaje z evidencie výrobcu, Evidencia a Ohlásenie o
batériách a akumulátoroch a o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi, za predchádzajúci
kalendárny rok MŽP do 28. februára nasledujúceho roka podľa § 27 ods. 4 písm. h) Zákona a podľa
§ 13 a podľa prílohy č. 14 vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti, a tieto údaje z evidencie ako aj z ohlásení uchovávať po dobu 5 rokov v papierovej
alebo v elektronickej podobe, a to za kumulatívne splnenia týchto dvoch podmienok, a to: (i)
trvanie tejto Zmluvy a , a súčasne (ii) že výrobca písomne oznámi (poskytne) tieto údaje
prevádzkovateľovi;
e) zaslať výrobcovi Osvedčenie o členstve v OZV prevádzkovanej spoločnosťou ASEKOL SK s.r.o., a
to do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Osvedčenie slúži výrobcovi na deklarovanie
skutočnosti, že došlo k zapojeniu sa výrobcu do systému OZV prevádzkovaného spoločnosťou
ASEKOL SK s.r.o., voči tretím stranám;
f) poskytovať výrobcovi na jeho žiadosť poradenstvo v oblasti Zákona, a to najmä z hľadiska
podmienok uvádzania batérií a akumulátorov na trh v SR a v oblasti označovania batérií a
akumulátorov prostredníctvom seminárov, informatívnych publikácií a vo výnimočných prípadoch
(vždy len na požiadanie výrobcu) aj prostredníctvom ad hoc konzultácií;
g) informovať výrobcu o zmene rozhodnutia týkajúceho sa oprávnenia na činnosť
prostredníctvom oznámenia uverejneného na internetových stránkach prevádzkovateľa;

OZV

h) zverejňovať údaje o výsledkoch OZV v podobe Správy o činnosti v zmysle Zákona
prostredníctvom informačného systému prevádzkovateľa; na vyžiadanie prevádzkovateľ výrobcovi
poskytne súhrnné anonymizované údaje o množstve batérií uvedených na trh všetkými zmluvnými
klientmi prevádzkovateľa.
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2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť miesta spätného zberu u všetkých distribútorov batérií a
akumulátorov, ktorí uvádzajú do obehu batérie a akumulátory preukázateľne uvedené na trh
výrobcom, a ktorí sú povinní spätne odoberať vo svojej prevádzke batérie alebo akumulátory
podľa tretieho oddielu štvrtej časti Zákona, a to za podmienky, že o to prevádzkovateľa požiadajú
priamo alebo prostredníctvom výrobcu. Zabezpečením miest spätného zberu použitých batérií
a akumulátorov sa rozumie dodanie zberného boxu na použité batérie a akumulátory, samolepky
na označenie predajne, praktické a bezpečnostné poučenie distribútora a zabezpečenie odvozu
zozbieraných použitých batérií a akumulátorov. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť miesto
spätného zberu do jedného mesiaca odo dňa písomného požiadania od výrobcu.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť miesta spätného zberu obdobne podľa bodu 2 priamo u
výrobcu alebo u jeho distribútorov či iných konečných
používateľov, ak o to výrobca
prevádzkovateľa požiada a ak zabezpečenie takého miesta spätného zberu bude v záujme
dodržiavania podmienok stanovených pre spätný zber podľa tretieho oddielu štvrtej časti Zákona a
v súlade s princípom hospodárnosti vynakladania finančných prostriedkov prevádzkovateľom
v rámci činnosti OZV.
4. Výrobca výslovne berie na vedomie, že za splnenie vyhradených povinností uvedených v § 27
ods. 4 písm. e) Zákona (t.j. za zabezpečenie splnenia cieľov ustanovených v prílohe č. 3 Zákona)
a písm. g) Zákona (t.j. za zabezpečenie zhodnotenia a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu
najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd
odpadu, ustanovených v prílohe č. 3 Zákona) zodpovedá samotný výrobca v zmysle § 27 ods. 11
Zákona.
5. Plnenie povinností zberu, spätného zberu, spracovania a recyklácie použitých batérií
a akumulátorov a plnenie ostatných vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov podľa
Zákona prevádzkovateľ zabezpečuje kolektívnym spôsobom súhrnne pre všetkých výrobcov batérií
a akumulátorov, ktorí sú zapojení do systému OZV vykonávaného prevádzkovateľom. Dosiahnutie
miery zabezpečenia zberu, spätného zberu, spracovania a recyklácie použitých batérií
a akumulátorov stanovenej Zákonom prevádzkovateľ preukáže súhrnne za všetky batérie
a akumulátory uvedené na trh v SR výrobcami, s ktorými je prevádzkovateľ v zmluvnom vzťahu.
6. Prevádzkovateľ je povinný doručiť Ministerstvu najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za
predchádzajúci kalendárny rok písomnú správu podľa 28 ods. 4 písm. n) a ods. 9 Zákona. Súčasne
je prevádzkovateľ povinný zverejniť podľa § 28 ods. 10 v spojení s § 28 ods. 4 písm. p) Zákona
vybrané časti z tejto písomnej správy v rozsahu údajov ustanovených podľa Zákona na svojom
webovom sídle (webovej stránke) www.asekol.sk.
7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje po skončení kalendárneho roka, najneskôr do 31. marca
nasledujúceho kalendárneho roka, vydať výrobcovi potvrdenie o rozsahu splnenia vyhradených
povinností výrobcu uvedených v tejto Zmluve a podľa Zákona, za predchádzajúci kalendárny rok.
V tomto potvrdení prevádzkovateľ uvedie výrobcovi, ktorého zastupuje na základe tejto Zmluvy
údaje o rozsahu plnenia vyhradených povinností výrobcu podľa § 27 ods. 4 písm. e) až písm. g)
Zákona, ktoré za výrobcu plnil prevádzkovateľ ako OZV v predchádzajúcom kalendárnom roku
podľa tejto Zmluvy.
8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať služby výrobcovi využívajúcemu prevádzkovateľa ako
organizáciu zodpovednosti výrobcov za nediskriminačných podmienok.
9. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť a chrániť informácie, ktoré získa v súvislosti
s touto Zmluvou, okrem prípadov, keď mu to Zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis
neumožňuje. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že i Dôverník bude zachovávať mlčanlivosť a chrániť
informácie, ktoré získa v súvislosti s touto Zmluvou okrem prípadov, keď mu to Zákon alebo iný
všeobecne záväzný právny predpis neumožňuje.
10. Prevádzkovateľ je povinný mať počas doby trvania tejto Zmluvy zriadené svoje internetové
stránky, tieto prevádzkovať a starať sa o ich riadne a spoľahlivé fungovanie (súčasná adresa týchto
stránok je www.asekol.sk).
11. Prevádzkovateľ je za výrobcu povinný v súlade so Zákonom oznámiť koordinačnému centru
splnenie cieľa zberu uvedeného v prílohe č. 3 na príslušný kalendárny rok.
12. Výrobca, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v SR, je oprávnený ustanoviť
prevádzkovateľa ako splnomocneného zástupcu podľa § 27 ods. 4 písm. b) Zákona v nadväznosti
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na § 27 ods. 18, ods. 19 a ods. 20 Zákona, pričom prevádzkovateľ poskytne takémuto výrobcovi
maximálnu súčinnosť.

Článok IV.
Povinnosti výrobcu
1. Výrobca je povinný:
a) platiť prevádzkovateľovi Recyklačný príspevok, systémový poplatok a prípadne poplatok za
splnomocneného zástupcu podľa Zmluvy za zabezpečenie kolektívneho plnenia vyhradených
povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov podľa Zákona a podľa tejto Zmluvy;
b ) riadnym a preukazným spôsobom viesť priebežne pravdivú a úplnú evidenciu všetkých batérií a
akumulátorov, ktoré uvádza na trh v Slovenskej republike, v súlade so Zákonom, Vykonávacími
predpismi a touto Zmluvou. Evidencia musí byť preukazná najmä no nie výlučne vo väzbe na
účtovníctvo výrobcu a tiež vo väzbe na skladovú evidenciu batérií a akumulátorov výrobcu a musí
byť výrobcom archivovaná za celú dobu trvania Zmluvy až po dobu
5 (slovom: piatich)
kalendárnych rokov odo dňa zrušenia tejto Zmluvy;
c) strpieť a umožniť prevádzkovateľovi vykonanie auditu v súlade s VOP a poskytnúť audítorovi
určenému prevádzkovateľom alebo aj prevádzkovateľovi (Dôverníkovi) všetky údaje súvisiace
s batériami a akumulátormi uvádzanými výrobcom na trh v SR (s výnimkou údajov, ktoré nie sú
rozhodujúce pre výpočet Recyklačného príspevku) a poskytnúť prevádzkovateľovi alebo audítorovi
nevyhnutnú a potrebnú súčinnosť;
d) poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť potrebnú k tomu, aby mohlo dôjsť k naplneniu tejto
Zmluvy a k splneniu všetkých vyhradených povinností výrobcu podľa Zákona a podľa Vykonávacích
predpisov;
e) oznamovať písomne prevádzkovateľovi zmenu svojich údajov, ktoré sú uvedené v záhlaví
(úvodnej časti ) tejto Zmluvy, a to do 14 kalendárnych dní od zmeny týchto údajov; v prípade
nesplnenia tejto povinnosti je výrobca povinný uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady s tým
prevádzkovateľovi spôsobené a škody, ktoré prevádzkovateľovi v dôsledku toho vzniknú, či vznikli;
2. Výrobca sa zaväzuje poskytovať štvrťročne prevádzkovateľovi vo forme výkazu o batériách a
akumulátoroch (ďalej len "Výkaz") pravdivé, presné a úplné údaje o množstve (hmotnosti
v kilogramoch) všetkých batérií a akumulátorov podľa jednotlivých typov, ktoré uviedol výrobca na
trh v Slovenskej republike v príslušnom kalendárnom štvrťroku. Rozsah, štruktúra a spôsob
poskytovania údajov (vrátane formy Výkazu) sú stanovené v prílohe č. 1b Zmluvy.
3. Výrobca je povinný odovzdať prevádzkovateľovi riadny Výkaz vždy najneskôr do 14
kalendárnych dní odo dňa skončenia príslušného kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa údaje
poskytujú. Po dobu omeškania výrobcu s odovzdaním Výkazu nie je prevádzkovateľ v omeškaní
s plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy voči výrobcovi
4. Prevádzkovateľ je oprávnený prílohu č. 1b Zmluvy (rozsah, štruktúru a/ alebo spôsob
poskytovania údajov - Výkaz) jednostranne zmeniť. Túto zmenu je povinný výrobcovi oznámiť
písomne alebo elektronickou poštou. Výrobca je povinný poskytovať prevádzkovateľovi údaje
prostredníctvom nového Výkazu od 1. dňa kalendárneho štvrťroka, uvedeného v oznámení o
zmene, najskôr však od 1. dňa kalendárneho štvrťroka, v ktorom mu bola zmena Výkazu
oznámená. V prípade, že by sa však zmena prílohy č. 1b podstatne dotkla práv výrobcu, je
prevádzkovateľ pri zmene prílohy č. 1b povinný postupovať obdobne ako pri zmene VOP.
5. Výrobca sa zaväzuje zapojiť do informačného systému prevádzkovaného OZV ASEKOL SK a
informovať konečných používateľov, a to najmä prostredníctvom sprievodných dokumentov
k batériám a akumulátorom dodávaným na trh v Slovenskej republike, alebo iným vhodným a
dostatočným spôsobom, o svojom členstve v OZV ASEKOL SK, o miestach spätného zberu
použitých batérií a akumulátorov, o požiadavke, aby batérie a akumulátory neboli odstraňované
spolu so zmiešaným komunálnym odpadom, o spracovaní použitých batérií a akumulátorov,
o recyklácii použitých batérií a akumulátorov a o možných škodlivých vplyvoch nebezpečných látok
obsiahnutých v batériách a akumulátoroch na životné prostredie a ľudské zdravie a ostatných
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skutočnostiach v zmysle Zákona. Výrobca je povinný umiestniť na svoje internetové stránky, ak
ich má zriadené, odkaz na internetové stránky prevádzkovateľa.
6. Výrobca je povinný plniť voči prevádzkovateľovi ako organizácii zodpovednosti výrobcov všetky
povinnosti výrobcu ustanovené podľa Zákona a/alebo Vykonávacích predpisov, a to najmä
povinnosti výrobcu ustanovené v § 27 ods. 12 Zákona; súčasne je výrobca povinný oznámiť a
poskytnúť prevádzkovateľovi všetky tie údaje, informácie a podklady, ktoré sú potrebné na plnenie
povinností výrobcu uvedených v § 45, § 46, § 47 a § 48 Zákona, ktoré plní prevádzkovateľ za
výrobcu, a to za podmienky, že výrobca oznámi a poskytne prevádzkovateľovi všetky tie údaje,
informácie a podklady, ktoré sú potrebné na plnenie povinností výrobcu uvedených v § 45, § 46, §
47 a § 48 Zákona.
7. Výrobca sa zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi všetky informácie a/alebo dokumenty, ktoré
sú nutné na spracovanie použitých batérií a akumulátorov, a to najmä údaje podľa § 27 ods. 4
písm. c) Zákona a podľa § 45 ods. 1 písm. d) Zákona, a to predovšetkým údaje o chemickom
zložení a údaje o materiálovom zložení batérií a akumulátorov pre potreby určenia technologického
postupu a technického postupu ich spracovania a recyklácie.
8. Výrobca, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, je oprávnený udeliť
prevádzkovateľovi ako splnomocnencovi písomné splnomocnenie podľa, v rozsahu a spôsobom
uvedeným v § 27 ods. 18, ods. 19 a ods. 20 Zákona.
9. Výrobca sa zaväzuje uzatvoriť s prevádzkovateľom na účely plnenia tejto Zmluvy ako aj na účely
plnenia vyhradených povinností výrobcu podľa Zákona, dohodu o plnej moci, ktorá je uvedená
v prílohe č. 4 tejto Zmluvy.

ČASŤ III
Prispievanie do systému OZV prevádzkovaného spoločnosťou ASEKOL SK – Odmena
prevádzkovateľa
Článok V.
Spôsob prispievania do systému OZV a odmena prevádzkovateľa
1. Odmena prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy od výrobcu za plnenie predmetu tejto Zmluvy
pozostáva z Recyklačného príspevku, zo systémového poplatku, a z poplatku za služby
splnomocneného zástupcu.
2. Výrobca prispieva do systému OZV prostredníctvom Recyklačného príspevku, ktorý je určený
najmä na financovanie zberu, spätného zberu, spracovania a recyklácie použitých batérií a
akumulátorov, vrátane financovania informačných kampaní pre spotrebiteľov, či konečných
používateľov a na plnenie ďalších vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov podľa
Zákona zo strany prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy a Zákona.
3. Výška Recyklačných príspevkov je stanovená v sadzobníku príspevkov,
ktorý vydáva
prevádzkovateľ (ďalej len " Sadzobník príspevkov "), ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy. Sadzobník
príspevkov obsahuje jednotkové sadzby Recyklačných príspevkov, zvlášť pre každý typ batérií
a akumulátorov, a súčasne obsahuje aj určenie výšky systémového poplatku, a tiež aj určenie
výšky poplatku za služby splnomocneného zástupcu.
4. Prevádzkovateľ je povinný minimálne raz ročne vyhodnotiť a posúdiť výšku Recyklačných
príspevkov, a to najmä z hľadiska dosahovaných a predpokladaných nákladov súvisiacich
s prevádzkovaním organizácie zodpovednosti výrobcov, z hľadiska množstva
batérií
a akumulátorov uvádzaných na trh, zákonných povinností výrobcov a ich zmien, ako aj z hľadiska
predpokladaného vývoja trhu predaja batérií a akumulátorov a trhu s druhotnými surovinami, a v
prípade potreby zmeny výšky Recyklačných príspevkov postupovať podľa článku VII. tejto Zmluvy.
5. Systémový poplatok je stanovený Sadzobníkom príspevkov prevádzkovateľa uvedeným v prílohe
č. 2 Zmluvy ako ročná paušálna suma. Výška systémového poplatku za príslušný štvrťrok sa
stanoví ako jedna štvrtina ročnej výšky systémového poplatku. K tejto sume sa pripočíta DPH v
zákonnej výške podľa platného a účinného zákona o DPH. Pokiaľ v určitom štvrťroku Zmluva trvala
iba jeho časť, na účely výpočtu systémového poplatku sa postupuje tak, ako keby trvala celý tento
štvrťrok.
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6. Poplatok za služby splnomocneného zástupcu je stanovený Sadzobníkom príspevkov
prevádzkovateľa uvedeným v prílohe č. 2 Zmluvy ako ročná paušálna suma. Výška poplatku za
služby splnomocneného zástupcu za príslušný štvrťrok sa stanoví ako jedna štvrtina ročnej výšky
poplatku za služby splnomocneného zástupcu. K tejto sume sa pripočíta DPH v zákonnej výške
podľa platného a účinného zákona o DPH. Pokiaľ v určitom štvrťroku Zmluva trvala iba jeho časť,
na účely výpočtu poplatku za služby splnomocneného zástupcu sa postupuje tak, ako keby trvala
celý tento štvrťrok.

Článok VI.
Recyklačný príspevok
1. Výška Recyklačného príspevku sa vypočíta podľa Sadzobníka príspevkov postupom upraveným v
tomto článku Zmluvy.
2. Výška Recyklačného príspevku sa stanoví podľa platného Sadzobníka príspevkov a podľa
celkového množstva batérií a akumulátorov uvedených na trh v SR výrobcom v príslušnom
kalendárnom štvrťroku, a to tak, že sa vždy príslušná položka Sadzobníka príspevkov vynásobí
zodpovedajúcim množstvom batérií a akumulátorov uvedených výrobcom na trh (v kilogramoch) v
SR.
3.Splatnosť Recyklačného príspevku a jeho platobné podmienky podrobnejšie upravujú VOP.

Článok VII.
Zmena Recyklačného príspevku
1. Prevádzkovateľ je oprávnený zaslať výrobcovi písomne alebo elektronickou poštou oznámenie o
zmene Sadzobníka príspevkov, a to najskôr pre nasledujúci kalendárny štvrťrok
(pričom
oznámenie musí byť zaslané aspoň jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho štvrťroka, od
ktorého má nový Sadzobník príspevkov platiť). Toto oznámenie sa pokladá za návrh zmeny
Sadzobníka príspevkov a musí v ňom byť určený štvrťrok, od ktorého má k zmene dôjsť.
2. V prípade prijatia oznámenia od prevádzkovateľa podľa odseku 1 je výrobca oprávnený písomne
odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy predstavuje stranami zmluvy dohodnutý výlučný
nástroj pre vyjadrenie nesúhlasu s návrhom zmeny Sadzobníka príspevkov. Právo odstúpiť od
Zmluvy môže výrobca využiť len do 1 (slovom: jedného) mesiaca odo dňa doručenia tohto
oznámenia a v odstúpení musí byť uvedený výslovný odkaz na článok VII. Zmluvy a konkrétny
odkaz na príslušný článok VOP. V prípade, že odstúpenie nebude písomné, alebo nebude obsahovať
výslovný odkaz na článok VII. Zmluvy a na príslušný článok VOP alebo bude prevádzkovateľovi
doručené po márnom uplynutí jednomesačnej lehoty, tak sa zmluvné strany dohodli, že takéto
odstúpenie od Zmluvy je neplatné.
3. V prípade, že výrobca odstúpi od Zmluvy postupom podľa predchádzajúceho odseku, Zmluva
zaniká ku dňu, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu štvrťroku, od ktorého mal platiť
nový Sadzobník príspevkov.
4. V prípade, že výrobca po prijatí oznámenia od prevádzkovateľa podľa odseku 1 neodstúpi
spôsobom podľa odseku 2, má sa za to, že výrobca akceptoval návrh na zmenu Sadzobníka
príspevkov a prejavil tak vôľu prijať ho a že sa výrobca zaväzuje platiť prevádzkovateľovi
Recyklačné príspevky podľa zmeneného Sadzobníka príspevkov, ktorý sa stáva pre obe zmluvné
strany záväzným. To platí aj v prípade, že výrobca zaplatí Recyklačný príspevok, vypočítaný už
podľa zmeneného Sadzobníka príspevkov, alebo ak urobí voči prevádzkovateľovi iný právny úkon,
predstavujúci akceptáciu návrhu na zmenu Sadzobníka príspevkov.

ČASŤ IV.
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA ZMLUVY
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Článok VIII.
Doba trvania zmluvy a skončenie zmluvy
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu, počas ktorej je ASEKOL SK držiteľom
autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov. Prípady odstúpenia od Zmluvy
ako aj ďalšie dôvody ukončenia tejto Zmluvy upravujú detailne VOP, pokiaľ táto Zmluva výslovne
neustanovuje inak.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluva sa však vzťahuje aj na všetky batérie a akumulátory, ktoré výrobca uviedol na trh v SR
alebo do obehu v SR, od prvého dňa kalendárneho roka, v ktorom Zmluva nadobudla účinnosť a na
práva a povinnosti a úkony zmluvných strán, ktoré vznikli (nastali) po tomto dátume.
3. Touto zmluvou sa ku dňu účinnosti Zmluvy nahrádzajú v celom rozsahu všetky ústne, písomné,
či konkludentné dohody medzi prevádzkovateľom a výrobcom alebo akákoľvek prípadná skoršia
zmluva alebo dohoda uzavretá medzi prevádzkovateľom a výrobcom, ktorej predmetom je
zabezpečenie spätného zberu použitých batérií a akumulátorov, či plnenie povinností výrobcu
batérií a akumulátorov vo vzťahu k batériám a akumulátorom. Ak táto Zmluva nadobudne účinnosť
k inému dňu ako k prvému dňu kalendárneho roka, postupuje sa podľa nej vo vzťahu k všetkým
batériám a akumulátorom, ktoré výrobca uviedol na trh v SR alebo do obehu v SR od prvého dňa
kalendárneho roka, v ktorom Zmluva nadobudla účinnosť.
4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto Zmluvu písomne vypovedať i bez uvedenia
dôvodu, a to vždy k 31. decembru kalendárneho roka, pričom takáto písomná výpoveď musí byť
druhej zmluvnej strane doručená najneskôr do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zmluvný
vzťah ukončený.
5. Výrobca je, okrem výpovede podľa bodu 4 článku VIII. tejto Zmluvy, oprávnený túto Zmluvu
vypovedať aj z dôvodov, za podmienok a spôsobom ustanoveným v § 27 ods. 14 písm. a) Zákona.
6. V prípade ukončenia tejto Zmluvy alebo zrušenia prevádzkovateľa sú zmluvné strany povinné
vyrovnať si navzájom svoje záväzky podľa tejto Zmluvy. Výrobca je najmä povinný odovzdať
prevádzkovateľovi výkaz i za obdobie trvania tejto Zmluvy, za ktoré ho dosiaľ neodovzdal,
spôsobom a v lehotách podľa tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ je následne povinný vyúčtovať odmenu
za celé obdobie, za ktoré odmenu doposiaľ nevyúčtoval a výrobca je povinný zaplatiť odmenu podľa
tohto vyúčtovania, resp. prevádzkovateľ je povinný vrátiť Recyklačné príspevky, ktoré prijal vo
vzťahu k batériám a akumulátorom, ktorých nakladanie už nie povinný zabezpečiť prevádzkovateľ
z dôvodu ukončenia tejto Zmluvy alebo zrušenia prevádzkovateľa.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia Zmluvy
1. Táto Zmluva je spísaná v 2 (slovom: dvoch) vyhotoveniach, z ktorých po podpise Zmluvy každá
zo zmluvných strán obdrží po 1 (slovom: jednom) vyhotovení. Ak je táto zmluva vypracovaná aj v
anglickom jazyku, obidve jazykové verzie sa považujú za originály. V prípade akýchkoľvek rozporov
medzi obidvoma jazykovými verziami má prednosť slovenská verzia.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú aj Všeobecné obchodné podmienky vydané
prevádzkovateľom (v tejto zmluve len " VOP "). Výrobca výslovne, neodvolateľne a záväzne
vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy detailne a dôkladne
oboznámil s VOP platnými v čase podpisu tejto Zmluvy a zaväzuje sa VOP riadiť, ako aj ich
zmenami, vykonanými spôsobom a za podmienok stanovených vo VOP-.
3. Fyzické osoby, ktoré túto Zmluvu uzatvárajú v mene jednotlivých zmluvných strán, podpisom
Zmluvy potvrdzujú, že sú oprávnené k platnému uzatvoreniu tejto Zmluvy za zmluvnú stranu, za
ktorú podpisujú Zmluvu.
4. Túto Zmluvu je možné meniť (s výnimkou zmien podľa článku IV. ods. 4 Zmluvy a podľa článku
VII. ods. 1 Zmluvy, a s výnimkami uvedenými vo VOP), dopĺňať a/alebo zrušiť a/alebo vypovedať
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a/alebo odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje aj pre právne úkony
smerujúce k vzdaniu sa požiadavky na písomnú formu.
5. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Zákonom, Vykonávacími
predpismi a Obchodným zákonníkom.
6. Ak sa stane niektoré z ustanovení tejto Zmluvy neplatným, neúčinným, nevykonateľným a/alebo
nevymáhateľným, nemá toto vplyv na platnosť, účinnosť, vykonateľnosť a/alebo vymáhateľnosť
ostatných ustanovení Zmluvy, pokiaľ z povahy Zmluvy, z jej obsahu alebo okolností, za ktorých
bola Zmluva uzatvorená, nevyplýva, že toto ustanovenie nie je možné od ostatného obsahu
Zmluvy oddeliť. Pre prípad, že ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatným,
neúčinným, nevykonateľným alebo nevymáhateľným a ide o ustanovenie oddeliteľné od ostatného
obsahu Zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočných odkladov nahradiť také ustanovenie
ustanovením novým, s rovnakým alebo obdobným účelom. V prípade, že dôjde k zmene právnej
úpravy (najmä Zákona či Vykonávacích predpisov) a táto zmena si vyžiada zmenu tejto Zmluvy,
zmluvné strany sa zaväzujú túto Zmluvu uviesť do súladu so zmenenými právnymi predpismi a to
najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti takej zmeny.
7. Ak neuplatní ktorákoľvek zo zmluvných strán nejaké právo, ktoré pre ňu vyplýva z tejto Zmluvy
alebo v súvislosti s ňou, nebude to vykladané tak, že sa táto zmluvná strana tohto práva vzdáva či
zrieka.
8. Všetky spory vzniknuté a/alebo súvisiace a/alebo spojené s touto Zmluvou ako aj všetky právne
vzťahy vyplývajúce a/alebo súvisiace a/alebo týkajúce sa a/alebo spojené s touto Zmluvou budú
riešené všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.
9. Táto Zmluva zaväzuje v plnom rozsahu aj právnych nástupcov zmluvných strán.
10. Práva a/alebo povinnosti vyplývajúce a/alebo súvisiace s touto Zmluvou ako i nepeňažné
pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy možno prevádzať a/alebo postupovať na tretie osoby len
s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej strany. Rovnako tak preberať záväzky
jednej zmluvnej strany vyplývajúce z tejto Zmluvy a/alebo súvisiace s touto Zmluvou možno iba na
základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Peňažné pohľadávky, ktoré
má prevádzkovateľ voči výrobcovi na základe tejto Zmluvy, je prevádzkovateľ oprávnený postúpiť
na akúkoľvek tretiu osobu aj bez písomného súhlasu výrobcu. Peňažné pohľadávky, ktoré má
výrobca voči prevádzkovateľovi na základe tejto Zmluvy, je výrobca oprávnený postúpiť na
akúkoľvek tretiu osobu len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu, vrátane všetkých príloh ako aj VOP pred
podpisom Zmluvy pozorne a detailne prečítali, porozumeli Zmluve aj všetkým jej jednotlivým
ustanoveniam a používaným pojmom a súhlasia s celým jej obsahom, ktorý vyjadruje ich
skutočnú, pravú, zrozumiteľnú, určitú a slobodnú vôľu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje
týkajúce sa výrobcu alebo súvisiace s výrobcom ohľadom tejto Zmluvy podľa zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na plnenie
Zmluvy ako aj na plnenie vyhradených povinností za výrobcu zo strany prevádzkovateľa podľa
Zákona, a to na dobu neurčitú.
13. Zmluvné strany voči sebe navzájom záväzne a neodvolateľne vyhlasujú, že im nie je známa
žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť a/alebo neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť
a/alebo inú právnu vadnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy alebo jej časti, a že osoby
konajúce ako štatutárny zástupcovia oboch zmluvných strán sú plne spôsobilé na právne úkony,
a u nich neexistuje žiadna právna prekážka, pre ktorú alebo v spojitosti s ktorou, by štatutárny
zástupcovia oboch zmluvných strán neboli oprávnení podpísať a uzatvoriť túto Zmluvu.
14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1a: Typ batérií a akumulátorov (vrátane obchodných značiek)
Príloha č. 1b: Rozsah, štruktúra a spôsob poskytovania údajov (vrátane Výkazu)
Príloha č. 2:

Sadzobník príspevkov

Príloha č. 3:

VOP

Príloha č. 4:

Dohoda o plnej moci
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Za výrobcu

Za prevádzkovateľa:

V ______________ dňa _____________

V ___________ dňa:

_______________

_________________________________

__________________________________

ASEKOL SK, s.r.o.
Mgr. Ronald Blaho, konateľ
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Príloha č. 1a
Zmluvy o plnení vyhradených povinností výrobcov batérií a akumulátorov

Typy batérií a akumulátorov

Názov:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
so sídlom / s miestom podnikania:
zapísaná v Obchodnom registri/živnostenskom registri vedenom:
oddiel:
vložka číslo: / číslo živnostenského registra:
ktorej menom koná / zastúpená:
bankové spojenie:

č. účtu:

IBAN:
adresa elektronickej pošty:
(ďalej len „výrobca“)
a
Názov: ASEKOL SK, s. r. o.
IČO: 45 602 689
DIČ: 2023076594
IČ DPH: SK2023076594
so sídlom: Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I
oddiel: Sro
vložka číslo: 66339/B
ktorej menom koná: Mgr. Ronald Blaho, konateľ
bankové spojenie: Československá obchodná banka a. s., č. účtu: 25784753/7500
adresa elektronickej pošty: info@asekol.sk
IBAN: SK5075000000000025784753

(ďalej len „organizácia zodpovednosti výrobcov“ alebo „OZV“ alebo „ASEKOL SK,
s.r. o.“ alebo „prevádzkovateľ“)
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Zabezpečenie povinností výrobcu podľa článku II. ods. 1 Zmluvy sa vzťahuje na tieto typy batérií
a akumulátorov:
Batérie a akumulátory

Zaškrtnite ÁNO alebo NIE

Prenosné

ÁNO / NIE

Priemyselné

ÁNO / NIE

Automobilové

ÁNO / NIE

Výrobca uvádza na trh v SR nasledujúce obchodné značky batérií a akumulátorov:
-

V ______________ dňa _____________

V ___________ dňa:

_________________________________

_____________

__________________________________

za výrobcu

za prevádzkovateľa
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Príloha č. 1b

Zmluvy o plnení vyhradených povinností výrobcov batérií
a akumulátorov

Rozsah, štruktúra a spôsob poskytovania údajov vrátane formy Výkazu
Článok I.
Postup pri určení typu a druhu batérií a akumulátorov, množstva a hmotnosti batérií alebo
akumulátorov a postup pri spracovaní a odovzdaní Výkazu (riadneho alebo opravného) je
nasledovný:
1) Určenie typu batérií alebo akumulátorov:
Výrobca vykazuje batérie alebo akumulátory podľa členenia v § 42 ods. 3 a ods. 4 Zákona .
Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria, gombíkový článok, sada
akumulátor, ktoré sú hermeticky uzavreté, môžu sa ručne prenášať a nie sú
batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.

batérií alebo
priemyselnou

Automobilová batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú pre
štartér, osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla a jeho osvetlenie.
Priemyselná batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne
na priemyselné alebo profesionálne použitie alebo sú použité v dopravnom prostriedku poháňanom
elektrickou energiou.
Ako pomôcku pri zaraďovaní konkrétnych batérií alebo akumulátorov môže výrobca použiť
rozhodovaciu schému uvedenú v článku III. tejto prílohy, ktorá zohľadňuje vzťah medzi všetkými
skupinami batérií alebo akumulátorov uvedenými v § 42 ods. 3 a ods. 4 Zákona.
2) Určenie druhu batérií alebo akumulátorov:
Podľa spôsobu predaja batérií alebo akumulátorov vykazuje výrobca údaje o batériách alebo
akumulátoroch samostatne uvádzaných na trh v SR do Výkazu batérií samostatných a údaje o
batériách alebo akumulátoroch zabudovaných do elektrozariadení alebo priložených k
elektrozariadeniam vykazuje výrobca do Výkazu batérií zabudovaných /priložených.
Podľa druhu vykazuje výrobca v jednotlivých oddieloch výkazu batérie v členení do 1kg a nad 1kg
pričom tieto ďalej člení na batérie alebo akumulátory primárne (nedobíjateľné) a batérie alebo
akumulátory sekundárne (dobíjateľné).
Určenie typu a druhu batérií a akumulátorov vykonáva výrobca samostatne podľa dostupných
údajov. V sporných prípadoch, prípadoch nemožnosti alebo náročnosti určenia typu a druhu
konkrétnej batérie alebo akumulátora výrobca môže požiadať prevádzkovateľa o písomné
metodické stanovisko. V prípade jeho vydania je výrobca povinný sa takýmto písomným
metodickým stanoviskom (ktoré môže byť urobené a zaslané prevádzkovateľom výrobcovi aj
formou emailu, či inými elektronickými prostriedkami) riadiť, rovnako tak aj Dôverník alebo audítor
určený prevádzkovateľom pre overovanie správnosti a úplnosti údajov poskytovaných výrobcami.
3 ) Určenie množstva batérií alebo akumulátorov:
Výrobca do Výkazu (riadneho alebo opravného) uvádza iba batérie alebo akumulátory, ktoré ním
boli uvedené na trh v Slovenskej republike.
Pre účely vykazovania sa uvedením na trh rozumie:
Uvedením batérií a akumulátorov na trh sa rozumie dodávanie alebo sprístupnenie batérií a
akumulátorov inej osobe, za úhradu alebo bezplatne v Slovenskej republike. Za uvedenie na trh sa
považuje aj dovoz batérií alebo akumulátorov.
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Výrobca pri vykazovaní rešpektuje zásadu, že každá batéria alebo akumulátor uvedený na trh v SR
sa vykazuje iba jedenkrát.
Ako prvotný podklad pre určenie množstva batérií alebo akumulátorov využije výrobca spravidla
výdajové doklady k batériám alebo akumulátorom, ktoré uviedol na trh v SR, prípadne príjmové
doklady k batériám alebo akumulátorom, ktoré doviezol z krajín mimo Európskej únie, pričom
dátum uskutočnenia účtovného prípadu spadá do štvrťroku, pre ktorý je výkaz zostavovaný.
Do výkazov výrobca zahrnie aj rozdiely v množstve zistené riadnymi inventúrami. Inventúrou
zistené rozdiely zohľadní výrobca do toho kvartálu, do ktorého spadajú dátumy z dokladov
o uskutočnení účtovného prípadu, z ktorých boli rozdiely zistené.
V prípadoch nemožnosti alebo náročnosti určiť množstvo batérií alebo akumulátorov uvedených na
trh, výrobca môže požiadať prevádzkovateľa o písomné metodické stanovisko. V prípade jeho
vydania je výrobca povinný sa takýmto písomným metodickým stanoviskom (ktoré môže byť
urobené a zaslané prevádzkovateľom výrobcovi aj formou emailu, či inými elektronickými
prostriedkami) riadiť, rovnako tak aj Dôverník alebo audítor určený prevádzkovateľom pri
prípadnom overovaní správnosti a úplnosti údajov poskytovaných výrobcami.
4) Určenie hmotnosti batérií alebo akumulátorov:
Určenie hmotnosti batérií alebo akumulátorov vykonáva výrobca samostatne vážením alebo podľa
iných dostupných údajov. Pre výpočet hmotnosti výrobca hmotnosť zaokrúhľuje pri dodržaní
bežného pravidla pre zaokrúhľovanie desatinných čísel na celé gramy.
V prípadoch nemožnosti alebo náročnosti určenia hmotnosti batérií alebo akumulátorov výrobca
môže požiadať prevádzkovateľa o písomné metodické stanovisko. V prípade jeho vydania je
výrobca povinný sa takýmto písomným metodickým stanoviskom (ktoré môže byť urobené
a zaslané prevádzkovateľom výrobcovi aj formou emailu, či inými elektronickými prostriedkami)
riadiť, rovnako tak aj Dôverník alebo audítor určený prevádzkovateľom pri prípadnom overovaní
správnosti a úplnosti údajov poskytovaných výrobcami.
Na účely overenia hmotnosti batérií alebo akumulátorov v rámci auditu vykonávaného
prevádzkovateľom podľa čl. IV. VOP sa povoľuje odchýlka zaokrúhlených jednotkových hmotností
vykazovaných výrobcom od zaokrúhlených jednotkových hmotností zistených audítorom pre:
- Batérie alebo akumulátory do hmotnosti 25 g max + / - 1 g
- Batérie alebo akumulátory do hmotnosti 150 g max + / - 3 g
- Batérie alebo akumulátory s hmotnosťou nad 150 g max + / - 10 g
Väčšie rozdiely v jednotkových hmotnostiach nad povolené úrovne budú v súlade s článkom IV.
ods. 9 "VOP" dodatočne spoplatnené.
5) Zadávanie údajov do Výkazu a spôsob odovzdania Výkazu
Výrobca zadáva údaje zistené postupom uvedeným v tomto článku do (riadneho alebo opravného)
Výkazu, ktorý je súčasťou elektronického informačného systému prevádzkovateľa a ktorý je pre
výrobcu prístupný na webovom sídle www.asekol.sk. Výrobca zadáva údaje do Výkazu v celých kg.
Prihlasovacie meno a heslo obdrží každý výrobca od prevádzkovateľa elektronickou poštou
najneskôr do 14 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy.

Článok II .
1.

Vzor Výkazu batérií samostatných (uvádzaných na trh samostatne)

2. Vzor Výkazu batérií zabudovaných/priložených
elektrozariadenia, príp. k elektrozariadeniu priložených)
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(uvádzaných

na

trh

ako

súčasť

Výkaz batérií samostatných

53.1
53.1.1
53.1.1.1
53.1.1.2
53.1.2
53.1.2.1
53.1.2.2
53.2
53.2.1
53.2.1.1
53.2.1.2
53.2.2
53.2.2.1
53.2.2.2
53.3
53.3.1

Výroba

Dovoz

Vývoz

Re-export

Jednotka

kg

kg

kg

kg

*

Batérie (samostatné) / Prenosné
batérie
- Do 1 kg/ks
Primárne (nenabíjacie)
Sekundárne (akumulátory)
- Nad 1 kg/ks
Primárne (nenabíjacie)
Sekundárne (akumulátory)
Batérie (samostatné) / Priemyselné
batérie
- Do 1 kg/ks
Primárne (nenabíjacie)
Sekundárne (akumulátory)
- Nad 1 kg/ks
Primárne (nenabíjacie)
Sekundárne (akumulátory)
Batérie (samostatné) / Automobilové
baterie
Automobilové baterie
Celkom

Částka bez
DPH
EUR

kg
kg

0,00
0,00

kg
kg

0,00
0,00

kg
kg

0,00
0,00

kg
kg

0,00
0,00

kg

0,00
0,00

Výkaz batérií zabudovaných / priložených

54.1

Baterie (začlenené) / Prenosné batérie

54.1.1
54.1.1.1
54.1.1.2
54.1.2
54.1.2.1
54.1.2.2

- Do 1 kg/ks
Primárne (nenabíjacie)
Sekundárne (akumulátory)
- Nad 1 kg/ks
Primárne (nenabíjacie)
Sekundárne (akumulátory)
Baterie (začlenené) / Priemyselné
batérie
- Do 1 kg/ks
Primárne (nenabíjacie)
Sekundárne (akumulátory)
- Nad 1 kg/ks
Primárne (nenabíjacie)
Sekundárne (akumulátory)
Baterie (začlenené) / Automobilové
baterie
Automobilové baterie
Celkom

54.2
54.2.1
54.2.1.1
54.2.1.2
54.2.2
54.2.2.1
54.2.2.2
54.3
54.3.1

Výroba

Dovoz

Vývoz

Re-export

Jednotka

kg

kg

kg

kg

*

Částka bez
DPH
EUR

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
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Článok III .
Rozhodovacia schéma na určenie skupiny batérií alebo akumulátorov je nasledovná:

Sú batérie používané pre štartéry,
osvetlenie alebo zapaľovacie
systémy motorových vozidiel?

Áno

Automobilové
batérie

?
Nie

Priemyselné batérie

Sú batérie hermeticky uzavreté?
Nie

?
Áno

Áno

Je batéria určená pre akýkoľvek druh
elektrických vozidiel?

?
Nie
Môže byť batéria prenášaná ručne?
Nie

?
Áno

Áno

Je batéria určená výhradne k
profesionálnemu či priemyselnému
využitiu?

?
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Nie

Prenosné batérie

Príloha č. 2
Sadzobník recyklačných príspevkov
Sadzobník je platný od 1.1.2018

Systémový poplatok 80 €/rok *
Poplatok za služby splnomocneného zástupcu 100 €/rok *
Ak je výrobca/dovozca elektrozariadení alebo batérií a akumulátorov členom OZV ASEKOL SK s.r.o. a súčasne
členom ASEKOL a.s. (CZ), má nárok na zľavu z recyklačných príspevkov vo výške 5% pre obe krajiny
TYP BATÉRIE

Cena EUR/kg *

1.

PRENOSNÉ

0,80 €/kg

2.

PRIEMYSELNÉ

0,27 €/kg

3.

AUTOMOBILOVÉ

0,27 €/kg

* ceny sú uvedené bez DPH
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Príloha č. 3
Zmluvy o plnení vyhradených povinností výrobcov batérií a akumulátorov
Všeobecné obchodné podmienky
I.
Úvodné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP"), vydané spoločnosťou ASEKOL SK s.r.o.,
so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO:45602689, ktorá je zapísaná v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 66339/B
(ďalej len " prevádzkovateľ " ),
upravujú právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a jednotlivými výrobcami batérií a akumulátorov
(ďalej len "výrobca" či "výrobcovia"),
(ďalej prevádzkovateľ a výrobca spolu len „zmluvné strany“),
ktorí s prevádzkovateľom už uzatvorili alebo uzatvoria zmluvu o plnení vyhradených povinností
výrobcu batérií a akumulátorov podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa § 28 ods. 4 písm. b) a písm.
d) v nadväznosti na § 27 ods. 6 písm. b) v spojení s § 45 ods. 4 zákona č.79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
Zmluva o plnení vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov sa v týchto VOP ďalej
označuje len ako "Zmluva".
VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, a to ako príloha Zmluvy.
2. Ak sa v týchto VOP, či v Zmluve hovorí o Zmluve, rozumie sa tým Zmluva vrátane VOP a príloh,
ak nie je výslovne uvedené inak.
3. V týchto VOP sa používajú pojmy tak ako sú definované v Zmluve alebo vo VOP, prípadne tak,
ako sú definované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä pojmy definované
v Zákone.
4. Výrobca uzavretím Zmluvy záväzne deklaruje, že je výrobcom batérií a akumulátorov ako
vyhradeného výrobku v zmysle Zákona. V dôsledku toho má výrobca povinnosť zabezpečiť zber,
spätný zber, spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a tiež povinnosť zabezpečiť,
aby použité batérie a akumulátory boli zozbierané, spracované a zrecyklované v rozsahu
a spôsobom stanoveným Zákonom, a súčasne má výrobca
aj ďalšie vyhradené povinnosti
ustanovené Zákonom.
II.
Recyklačný príspevok, systémový poplatok a poplatok za služby splnomocneného
zástupcu a platobné podmienky
1. Suma Recyklačných príspevkov, suma systémového poplatku, suma poplatku za služby
splnomocneného zástupcu a ani zálohy podľa Zmluvy, či iné prípadné platby podľa Zmluvy alebo
podľa VOP, neobsahujú DPH ani inú obdobnú daň z obratu, pokiaľ to nie je výslovne uvedené. Ak
prevádzkovateľovi vznikne povinnosť také dane ako DPH, či inú obdobnú daň z obratu pri
poskytnutí plnenia podľa Zmluvy uplatniť (ku dňu vydania týchto VOP ide o povinnosť platiť DPH),
zaväzuje sa druhá zmluvná strana (t.j. výrobca) takto platené dane zaplatiť zmluvnej strane nad
rámec cien (preddavkov, či iných plnení) podľa Zmluvy alebo podľa VOP. Takéto dane (toho času
DPH) budú v zákonnej výške v rámci fakturácie vyčíslené zvlášť v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov.
2. Sumy Recyklačných príspevkov, suma systémového poplatku, suma poplatku za služby
splnomocneného zástupcu, zálohy, či akékoľvek iné platby v zmysle Zmluvy alebo VOP budú
realizované na základe fakturácie. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného a daňového
dokladu, požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platby v peniazoch na
základe Zmluvy alebo VOP prebiehajú v mene Euro a rovnako všetky cenové údaje sa zásadne
uvádzajú v mene Euro. Splatnosť sumy Recyklačných príspevkov, sumy systémového poplatku,
sumy poplatku za služby splnomocneného zástupcu, zálohy, či akejkoľvek inej platby v zmysle
Zmluvy alebo v zmysle VOP je 30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry; v prípade, že
výrobca doručí prevádzkovateľovi Výkaz (a to riadny alebo opravný) oneskorene, splatnosť faktúry
sa skracuje na 10 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry. Prevádzkovateľ je oprávnený
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fakturovať výrobcovi podľa tejto Zmluvy v jednej faktúre spolu sumy Recyklačných príspevkov,
sumu systémového poplatku, a sumu poplatku za služby splnomocneného zástupcu za príslušný
štvrťrok.
3. Služby, za ktoré je platený Recyklačný príspevok, systémový poplatok a poplatok za služby
splnomocneného zástupcu, sú poskytované v častiach za jednotlivé čiastkové obdobia. Čiastkovými
obdobím vo vzťahu k službám, za ktoré je platený Recyklačný príspevok, systémový poplatok
a poplatok za služby splnomocneného zástupcu, je obdobie kalendárneho štvrťroka. Čiastkovými
obdobím môže byť po osobitnej písomnej dohode prevádzkovateľa a výrobcu aj kalendárny polrok
alebo kalendárny rok. Ak Zmluva trvala iba časť kalendárneho štvrťroka (polroka, roka), či iné
obdobie, tak je čiastkovým obdobím táto časť kalendárneho štvrťroka (polroka, roka), či táto časť
príslušného čiastkového obdobia, v ktorej Zmluva trvala. Pokiaľ nie je ustanovené inak, považujú
sa služby, za ktoré je platený Recyklačný príspevok, systémový poplatok a poplatok za služby
splnomocneného zástupcu z hľadiska zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom
znení (ďalej len „zákon o DPH“) za poskytnuté, buď dňom doručenia riadneho Výkazu zo strany
výrobcu prevádzkovateľovi, alebo dňom doručenia opravného Výkazu zo strany výrobcu
prevádzkovateľovi. Do pätnástich (15) kalendárnych dní po dni uskutočnenia zdaniteľného plnenia
vystaví prevádzkovateľ výrobcovi daňový doklad (faktúru) za toto príslušné zdaniteľné plnenie.
4. Peňažné platby sa platia bezhotovostne v prospech účtu prevádzkovateľa uvedeného v Zmluve,
resp. v prospech iného bankového účtu, ktorý prevádzkovateľ písomne určí (oznámi) výrobcovi.
Zmluvné strany sa pri vzájomných platbách zaväzujú používať príslušné variabilné symboly,
uvedené na faktúre (daňovom doklade). Bankové poplatky nesie každá zmluvná strana na svojej
strane sama.
5. Za deň zaplatenia sa považuje deň pripísania zodpovedajúcej finančnej čiastky na bankový účet
tej zmluvnej strany, ktorá je veriteľom. Ak pripadne posledný deň splatnosti príslušnej platby na
deň pracovného voľna alebo na deň pracovného pokoja (sobota, nedeľa, štátny sviatok), posúva sa
splatnosť platby na najbližší nasledujúci pracovný deň.
6. V prípade, že sa dátum splatnosti uvedený na faktúre líši od dátumu splatnosti stanoveného
Zmluvou, je rozhodujúci dátum splatnosti stanovený Zmluvou.
7. Daňový doklad môže byť vystavený aj v elektronickej podobe; prevádzkovateľ je povinný takýto
daňový doklad vystaviť s náležitosťami stanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
8. Po dobu omeškania výrobcu so zaplatením Recyklačného príspevku alebo so zaplatením časti
Recyklačného príspevku, alebo so zaplatením systémového poplatku alebo so zaplatením poplatku
za služby splnomocneného zástupcu, nie je prevádzkovateľ v omeškaní s plnením podľa Zmluvy.
III.
Opravný Výkaz
1. Výrobca je v prípadoch, kedy omylom či iným spôsobom uvedie vo výkaze iné množstvo batérií
a akumulátorov, než ktoré výrobca skutočne uviedol na trh v Slovenskej republike v príslušnom
kalendárnom štvrťroku, povinný odovzdať prevádzkovateľovi opravný Výkaz za tento príslušný
štvrťrok, pre ktorý platia, ak nie je uvedené inak, pravidlá pre poskytovanie Výkazu podľa tohto
článku.
2. Opravný Výkaz je výrobca povinný odovzdať prevádzkovateľovi najneskôr do šiestich mesiacov
od skončenia kalendárneho štvrťroka, za ktorý opravný Výkaz odovzdáva. V prípade, že sa opravný
Výkaz odovzdáva za tretí kalendárny štvrťrok (mesiace júl - september), skracuje sa lehota pre
odovzdanie opravného Výkazu na 5 mesiacov, a v prípade, že sa opravný Výkaz odovzdáva za
štvrtý kalendárny štvrťrok (mesiace október - december), skracuje sa lehota na odovzdanie
opravného Výkazu na dva mesiace. V prípade, že z opravného Výkazu vyplynie zvýšenie nároku
prevádzkovateľa na Recyklačný príspevok, je výrobca povinný zaplatiť prevádzkovateľovi aj úrok z
omeškania z čiastky, o ktorú sa suma Recyklačného príspevku zvýšila vo výške sumy podľa VOP za
obdobie odo dňa, kedy mal byť najneskôr dodaný riadny Výkaz za štvrťrok, za ktorý sa opravný
Výkaz podáva, až do dňa odovzdania opravného Výkazu prevádzkovateľovi. V prípade riadneho a
včasného podania opravného Výkazu a súčasne včasného a riadneho doplatenia Recyklačného
príspevku na základe opravného Výkazu a súčasne aj riadneho a včasného doplatenia úroku
z omeškania podľa tohto článku, zaniká nárok prevádzkovateľa na zmluvnú pokutu za poskytnutie
nepravdivých, nepresných, či neúplných informácií podľa VOP. Omeškanie výrobcu s odovzdaním
riadneho Výkazu či s odovzdaním opravného Výkazu nezbavuje výrobcu povinnosti riadne vykázať
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všetky batérie a akumulátory uvedené výrobcom na trh v Slovenskej republike a uhradiť
Recyklačný príspevok prevádzkovateľovi podľa Zmluvy a VOP.
3. Výrobca je oprávnený uplatniť námietku, že uviedol na trh v Slovenskej republike menšie
množstvo batérií a akumulátorov alebo iné druhy batérií a akumulátorov, než aké uviedol v
riadnom Výkaze, iba prostredníctvom opravného Výkazu v lehotách uvedených v tomto článku
VOP. K neskôr uplatnenej námietke nemožno z dôvodu, že na základe riadneho Výkazu
prevádzkovateľ priebežne poskytuje plnenie podľa Zmluvy, prihliadať , a to ani v prípade , že
výrobca dodatočne zistí, že neuvádzal na trh v Slovenskej republike žiadne batérie a akumulátory.
4. Ustanovenia čl. III. sa obdobným spôsobom použijú aj v prípade, ak batérie alebo akumulátory
uvádzané na trh v Slovenskej republike výrobcom boli pred okamihom ich použitia konečným
spotrebiteľom alebo distribútorom vyvezené mimo územia Slovenskej republiky, a to do iného
členského štátu EÚ/ES alebo do tretieho štátu (t.j. do akéhokoľvek štátu mimo členského štátu
EÚ/ES).
IV.
Audit
1. Výrobca je povinný strpieť vykonanie auditu overujúceho plnenie Zmluvy výrobcom na základe
žiadosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nie je oprávnený požadovať vykonanie auditu u výrobcu
častejšie ako raz za 6 mesiacov, to neplatí, ak naposledy vykonaný audit odhalil porušenie
povinností výrobcu alebo ak vykonanie tohto auditu vyvolá alebo nariadi alebo prikáže alebo iným
spôsobom
požaduje
Ministerstvo
životného
prostredia,
či
iný
príslušný štátny orgán alebo ak takáto povinnosť vykonania auditu overujúceho plnenie Zmluvy
vyplýva prevádzkovateľovi zo Zákona.
2. Predmetom auditu je najmä, no nie výlučne posúdenie toho, či výrobca poskytuje
prevádzkovateľovi úplné, presné a pravdivé informácie, či výrobca platí prevádzkovateľovi riadne
a/alebo včas Recyklačné príspevky v súlade so Zmluvou a či výrobca plní svoje zákonné povinnosti
ku všetkým batériám a akumulátorom, ktoré uvádza na trh v Slovenskej republike.
3. Audit vykoná audítor určený prevádzkovateľom alebo sám prevádzkovateľ prostredníkom
Dôverníka, ktorého prevádzkovateľ písomne zaviaže povinnosťou mlčanlivosti. Ak vykonáva audit
audítor, tak potom audítor je vždy povinný preukázať sa výrobcovi platným poverením
prevádzkovateľa na vykonanie auditu. Ak vykonáva audit prevádzkovateľ cez Dôverníka, tak
Dôverník sa preukáže výrobcovi, že je písomne poverený od štatutárneho zástupcu
prevádzkovateľa na vykonanie auditu u výrobcu podľa týchto VOP, a že Dôverníka prevádzkovateľ
písomne zaviazal mlčanlivosťou v súvislosti s vykonávaním auditu u výrobcu.
4. Výrobca je povinný poskytnúť audítorovi alebo prevádzkovateľovi (Dôverníkovi) včas a riadne
súčinnosť potrebnú k riadnemu vykonaniu auditu podľa Zmluvy a podľa týchto VOP, najmä no nie
výlučne poskytnúť audítorovi alebo prevádzkovateľovi (Dôverníkovi) pravdivé, presné a úplné
informácie týkajúce sa typu, druhu, počtu a množstva batérií a akumulátorov, ktoré výrobca
uviedol na trh v Slovenskej republike za príslušné obdobie, ktorého sa audit týka, a informácie
týkajúce sa plnenia vyhradených povinností výrobcu vo vzťahu k batériám a akumulátorom podľa
Zákona a tiež podľa Zmluvy, umožniť audítorovi alebo prevádzkovateľovi (Dôverníkovi) nahliadnuť
do svojich účtovných dokladov a ďalších listín a obchodných dokumentov, prípadne v nevyhnutných
prípadoch zaobstarať kópie, a umožniť audítorovi alebo prevádzkovateľovi (Dôverníkovi) za
obvyklých podmienok vstup do svojich prevádzok a skladových priestorov. Túto súčinnosť je
povinný výrobca poskytnúť tak, aby mohol byť audit vykonaný a dokončený najneskôr do 30
kalendárnych dní od doručenia oznámenia prevádzkovateľa výrobcovi o zámere vykonať audit
u výrobcu. Prevádzkovateľ má právo, aby prevádzkovateľom poverená osoba bola prítomná pri
realizácii auditu, avšak právo nazerať do dôverných dokumentov výrobcu prináleží iba audítorovi,
pričom osobe poverenej prevádzkovateľom na vykonanie auditu (Dôverníkovi) u výrobcu takéto
právo prináleží iba po udelení súhlasu výrobcom.
5. Audítor alebo prevádzkovateľ (Dôverník) je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou,
chrániť dôverné informácie, ktoré získa od výrobcu a chrániť oprávnené záujmy výrobcu. Audítor
alebo prevádzkovateľ (Dôverník) je povinný chrániť obchodné tajomstvo výrobcu a neposkytovať
údaje tvoriace súčasť tohto obchodného tajomstva tretím osobám. Audítorovi alebo
prevádzkovateľovi (Dôverníkovi) je zakázané poskytovať zistené dôverné informácie iným osobám
vrátane ostatných výrobcov a vrátane iných zamestnancov prevádzkovateľa (a to s výnimkou
štatutárneho orgánu prevádzkovateľa), s výnimkou súhrnnej správy o vykonaní kontroly a s
výnimkou údajov potrebných pre uplatnenie práv prevádzkovateľa voči výrobcovi, ktoré je
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prevádzkovateľovi oprávnený odovzdať. Prevádzkovateľ je povinný plniť tieto povinnosti a chrániť
dôverné informácie a v súlade so Zmluvou audítora alebo Dôverníka zmluvne zaviazať a za plnenie
týchto povinností audítorom alebo Dôverníkom nesie prevádzkovateľ právnu zodpovednosť.
6. Po vykonaní auditu spracuje audítor alebo Dôverník správu, v ktorej uvedie, či výrobca plnil
riadne a včas svoje povinnosti podľa odseku 2 tohto článku a aké konkrétne povinnosti a akým
spôsobom prípadne výrobca svoje povinnosti porušil. Predbežnú verziu správy je audítor alebo
Dôverník povinný odovzdať výrobcovi a prevádzkovateľovi a umožniť im vyjadrenie sa k jej obsahu.
7. Výrobca ani prevádzkovateľ nie sú oprávnení navzájom požadovať náhradu nákladov súvisiacich
s vykonaním auditu; tým nie sú dotknute ostatné ustanovenia tohto článku VOP alebo Zmluvy.
8. Ustanovenia tohto článku sú pre obe zmluvné strany právne záväzné aj po dobu 9 mesiacov od
ukončenia tejto Zmluvy.
9. V prípade, že sa auditom zistí, že v dôsledku nevykázania a/alebo chybného a/alebo neúplného
a/alebo nesprávneho vykázania nebol výrobcom uhradený Recyklačný príspevok za niektoré batérie
a akumulátory, ktoré uviedol výrobca na trh v Slovenskej republike, je výrobca povinný tento
Recyklačný príspevok doplatiť prevádzkovateľovi.
V.
Ochrana a dôvernosť informácií
1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré
sa dozvedeli v súvislosti s touto Zmluvou a VOP, a chrániť dôvernosť informácií druhej zmluvnej
strany pred ich neoprávneným použitím alebo sprístupnením akýmikoľvek tretími stranami. Tým
nie je dotknuté oprávnenie zmluvných strán oznamovať tieto informácie svojim advokátom,
daňovým poradcom, audítorom alebo iným osobám viazaným na základe zvláštneho právneho
predpisu alebo na základe osobitnej zmluvy zaviazaných povinnosťou mlčanlivosti; tieto osoby
musia byť na dôvernosť údajov upozornené. Za dôverné sa nepovažujú informácie o uzavretí
(vzniku) a o ukončení (zániku) tejto Zmluvy a/alebo VOP.
2. Výrobca súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ využil informácie o type, druhu a množstve batérií a
akumulátorov uvedených výrobcom na trh v Slovenskej republike, ktoré mu výrobca poskytne v
súlade s touto Zmluvou a VOP, pri preukazovaní plnenia vyhradených povinností výrobcu podľa
Zákona vo vzťahu k príslušným štátnym orgánom, či orgánom verejnej moci a/alebo pri plnení
evidenčných, prihlasovacích, registračných, ohlasovacích a/alebo informačných povinností podľa
Zákona vo vzťahu k MŽP SR a iným príslušným štátnym orgánom, či orgánom verejnej moci. Ďalej
výrobca výslovne súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ využil tieto informácie verejne
v konsolidovanej štatistickej podobe, ktorá neumožňuje spätne určiť množstvá batérií alebo
akumulátorov uvedených na trh samotným výrobcom.
3. Prevádzkovateľ je povinný prijať technické a organizačné vnútorné opatrenia na ochranu
dôverných informácií. Prevádzkovateľ je povinný poučiť svojich zamestnancov a členov svojich
štatutárnych, či dozorných orgánov o povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy a VOP
a je povinný zachovávanie mlčanlivosti z ich strany riadne kontrolovať. Zamestnancom
prevádzkovateľa je zakázané dôverné skutočnosti, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s touto Zmluvou a
VOP, oznamovať iným zamestnancom prevádzkovateľa alebo členom dozorného orgánu
prevádzkovateľa, ak to nie je potrebné na plnenie ich pracovných úloh alebo z hľadiska ich
pracovného zaradenia.
4. Výrobca si je vedomý, že prevádzkovateľ bude Zmluvu uzatvárať i s ďalšími osobami (ďalšími
výrobcami), ktoré uvádzajú na trh v Slovenskej republike batérie a akumulátory.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený uverejniť výrobcu v databáze výrobcov zapojených do kolektívnej
organizácie ASEKOL SK do 30.06.2016 a od 01.07.2016 uverejniť výrobcu v databáze výrobcov
zapojených do systému OZV ASEKOL SK, ktorá bude verejne prístupná prostredníctvom webových
stránok prevádzkovateľa.
VI.
Trvanie a zánik zmluvy
1. Zmluva zaniká (zrušuje sa):
a) dohodou zmluvných strán uzavretou v písomnej forme;
b) písomnou výpoveďou Zmluvy;
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c) písomným odstúpením od Zmluvy;
d) zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu;
e) uplynutím doby, na ktorú je uzatvorená.
2.Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená Zmluvu písomne vypovedať i bez uvedenia dôvodu,
a to vždy k 31. decembru kalendárneho roka, pričom takáto písomná výpoveď musí byť druhej
zmluvnej strane doručená najneskôr do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah
ukončený.
Výrobca je ďalej oprávnený Zmluvu vypovedať aj z dôvodov, za podmienok a spôsobom
ustanoveným v § 27 ods. 14 písm. a) Zákona.
3. Prevádzkovateľ môže písomne odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
a) ak je výrobca v omeškaní s poskytnutím riadneho Výkazu podľa čl. IV. odsek 3 Zmluvy alebo so
splnením inej povinnosti výrobcu podľa čl. IV. Zmluvy po dobu dlhšiu ako tridsať (30) kalendárnych
dní alebo ak je výrobca v omeškaní s poskytnutím opravného Výkazu podľa čl. III. odsek 2 VOP po
dobu dlhšiu ako tridsať (30) kalendárnych dní,
b) ak je výrobca v omeškaní s akoukoľvek platbou odmeny podľa Zmluvy alebo podľa VOP (t.j.
Recyklačného príspevku, systémového poplatku alebo poplatku za služby splnomocneného
zástupcu) či s akoukoľvek inou platbou výrobcu podľa Zmluvy alebo podľa VOP vo vzťahu k
prevádzkovateľovi po dobu dlhšiu ako 2 mesiace,
c) ak výrobca neposkytuje riadne alebo včas súčinnosť audítorovi alebo prevádzkovateľovi
(Dôverníkovi) podľa čl. IV. odsek 1 písm. c) Zmluvy alebo podľa čl. IV. VOP, alebo
d) pokiaľ bude vydané rozhodnutie o vyhlásení konkurzu na majetok výrobcu alebo rozhodnutie o
začatí reštrukturalizačného konania na majetok výrobcu, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu
na majetok výrobcu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz na majetok výrobcu
zrušený z dôvodu, že majetok výrobcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej
podstaty, alebo bolo konkurzné konanie na majetok výrobcu zastavené pre nedostatok majetku,
alebo ak bol konkurz na majetok výrobcu zrušený pre nedostatok majetku, alebo
e) pokiaľ výrobca neposkytuje prevádzkovateľovi napriek písomnému upozorneniu súčinnosť, ktorú
prevádzkovateľ potrebuje na plnenie svojich povinností podľa Zmluvy alebo podľa VOP alebo podľa
Zákona.
4. Výrobca môže písomne odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
a) pokiaľ bude vydané rozhodnutie o vyhlásení konkurzu na majetok prevádzkovateľa alebo
rozhodnutie o začatí reštrukturalizačného konania na majetok prevádzkovateľa, alebo bol návrh na
vyhlásenie konkurzu na majetok prevádzkovateľa zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo ak bol
konkurz na majetok prevádzkovateľa zrušený z dôvodu, že majetok prevádzkovateľa nestačí na
úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie na
majetok prevádzkovateľa zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz na majetok
prevádzkovateľa zrušený pre nedostatok majetku, alebo
b) ak nastala iná závažná skutočnosť, v ktorej dôsledku prevádzkovateľ nie je schopný plniť
vyhradené povinnosti výrobcu, ktoré prevzal na základe tejto Zmluvy, najmä ak mu bolo zo strany
Ministerstva životného prostredia SR bez akejkoľvek náhrady právoplatným rozhodnutím odobraté
oprávnenie na prevádzkovanie kolektívnej organizácie alebo na činnosť OZV, bez ktorého by
prevádzkovateľ nebol oprávnený pokračovať v plnení tejto Zmluvy alebo ak by takéto oprávnenie
na činnosť OZV nebolo vydané Ministerstvom životného prostredia SR.
5. Právo oboch zmluvných strán písomne odstúpiť z dôvodov stanovených Zákonom, či Obchodným
zákonníkom nie je týmto dotknuté.
6. Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným, okamihom doručenia písomného oznámenia o
odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo
odstupujúcej strany na zmluvnú pokutu, na náhradu škody, na úroky z omeškania, na úroky ani na
iné práva, ktoré vznikli danej zmluvnej strane na základe Zmluvy alebo na základe VOP pred dňom
odstúpenia od Zmluvy.
7. Výpoveď aj odstúpenie od Zmluvy, musí byť urobené v písomnej forme, a doručuje spravidla
poštou vo forme doporučenej poštovej zásielky na korešpondenčnú adresu zmluvnej strany
uvedenú v záhlaví Zmluvy, alebo na aktualizovanú adresu, ktorej zmena bola oznámená druhou
zmluvnou stranou. Ak adresát zásielku neprevezme alebo nevyzdvihne v úložnej (odbernej) dobe,
považuje sa posledný deň úložnej (odbernej) doby podľa dohody zmluvných strán za deň
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doručenia. Tým nie je vylúčená možnosť doručenia výpovede či odstúpenia prostredníctvom
poštového kuriéra alebo iným preukázateľným spôsobom.

8. Prevádzkovateľ je povinný o ukončení Zmluvy s výrobcom informovať Ministerstvo životného
prostredia SR podľa Zákona.
VII .
Zmluvné sankcie
1. V prípade omeškania výrobcu s riadnym a včasným poskytnutím a odovzdaním riadneho Výkazu
podľa Zmluvy prevádzkovateľovi, sa zmluvné strany dohodli, že prevádzkovateľ má právo účtovať
výrobcovi zmluvnú pokutu vo výške sumy 200 EUR za každý čo i len začatý deň omeškania
výrobcu s odovzdaním riadneho Výkazu prevádzkovateľovi podľa Zmluvy, pričom výrobca je
povinný takto vyčíslenú zmluvnú pokutu zaplatiť prevádzkovateľovi.
2. V prípade, že výrobca poskytne prevádzkovateľovi nesprávne či neúplné či nepresné informácie
o type, od druhu, či o množstve batérií a akumulátorov uvedených výrobcom na trh v Slovenskej
republike, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať výrobcovi zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku
rozdielu medzi Recyklačnými príspevkami vypočítaným na základe poskytnutých informácií
a Recyklačnými príspevkami vypočítanými na základe úplných, presných a pravdivých informácií.
Nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu VOP však nevzniká, ak výrobcom deklarované
množstvo batérií a akumulátorov uvedených na trh v Slovenskej republike je nižšie ako skutočné
množstvo o menej ako 5 %. Tým nie je dotknutá povinnosť výrobcu doplatiť prevádzkovateľovi
dlžný Recyklačný príspevok.
3. V prípade, že výrobca neposkytne riadne alebo včas súčinnosť audítorovi alebo
prevádzkovateľovi (Dôverníkovi) podľa čl. IV. odsek 1 písm. c) Zmluvy alebo podľa čl. IV VOP, má
prevádzkovateľ právo účtovať výrobcovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000 EUR za každý jednotlivý
prípad neposkytnutia riadnej súčinnosti výrobcom, a to aj opakovane pri pretrvávajúcej
nesúčinnosti výrobcu, a výrobca je povinný takúto zmluvnú pokutu zaplatiť prevádzkovateľovi.
4. V prípade porušenia povinností podľa čl. V. odsek 1 VOP má oprávnená zmluvná strana právo
účtovať druhej zmluvnej strane, ktorá povinnosť porušila, zmluvnú pokutu vo výške 2.000 EUR za
každý jednotlivý prípad, a zmluvná strana, ktorá danú povinnosť porušila, je povinná účtovanú
zmluvnú pokutu zaplatiť druhej zmluvnej strane.
5. V prípade, že prevádzkovateľ poruší alebo nesplní niektorú zo svojich povinností stanovených v
článku III. Zmluvy, je výrobca oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR pre každý
jednotlivý prípad porušenia povinnosti.
6. V prípade, že výrobca poruší alebo nesplní niektorú zo svojich povinností stanovených v článku
IV. Zmluvy (s výnimkou prípadov uvedených v odseku 1 a 2 článku IV. Zmluvy), je prevádzkovateľ
oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR pre každý jednotlivý prípad porušenia
takejto povinnosti výrobcu uvedenej v článku IV. Zmluvy (s výnimkou prípadov uvedených v
odseku 1 a 2 článku IV. Zmluvy).
7. Vznikom nároku na zmluvnú pokutu ani zaplatením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky na
náhradu škody, či na vrátenie bezdôvodného obohatenia ani na nárok na úrok z omeškania ani na
nárok na úrok, či na iný právny nárok zmluvnej strany podľa Zmluvy alebo VOP. Rovnako tak
vznikom nároku na zmluvnú pokutu ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté oprávnenie
príslušnej zmluvnej strany Zmluvu jednostranne ukončiť, ak danej zmluvnej strane toto oprávnenie
prináleží zo Zmluvy a/alebo z VOP.
8. Pre prípad omeškania ktorejkoľvek zmluvnej strany s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku
voči druhej zmluvnej strane podľa Zmluvy alebo podľa VOP, je zmluvnými stranami dohodnutý úrok
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý jeden deň omeškania, až do dňa úplného
zaplatenia celej dlžnej sumy povinnou zmluvnou stranou v prospech oprávnenej zmluvnej strany.
Nárok dotknutej zmluvnej strany na náhradu škody tým spôsobenej voči druhej zmluvnej strane
tým nie je dotknutý.
9. Pre prípad omeškania ktorejkoľvek zmluvnej strany s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku
voči druhej zmluvnej strane podľa Zmluvy alebo podľa VOP, je zmluvnými stranami dohodnutá
(okrem a nad rámec úroku z omeškania podľa bodu 8. článku VII. VOP) aj zmluvná pokuta vo
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výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania povinnej zmluvnej strany
z úhradou dlžnej sumy voči druhej zmluvnej strane podľa Zmluvy alebo podľa VOP. Nárok
dotknutej zmluvnej strany na náhradu škody tým spôsobenej voči druhej zmluvnej strane tým nie
je dotknutý.
10. Pre prípad omeškania ktorejkoľvek zmluvnej strany s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku
voči druhej zmluvnej strane podľa Zmluvy alebo podľa VOP, je zmluvnými stranami dohodnutý
(okrem a nad rámec úroku z omeškania podľa bodu 8. článku VII. VOP a súčasne aj okrem a nad
rámec zmluvnej pokuty podľa bodu 9. článku VII. VOP) aj úrok vo výške 12 % ročne (p. a.)
z dlžnej sumy, a to počnúc prvým dňom omeškania až do dňa úplného zaplatenia celej dlžnej sumy
povinnou zmluvnou stranou v prospech oprávnenej zmluvnej strany. Nárok dotknutej zmluvnej
strany na náhradu škody tým spôsobenej voči druhej zmluvnej strane tým nie je dotknutý.

VIII .
Zmeny VOP
1. Prevádzkovateľ je oprávnený prostredníctvom svojho webového sídla (www.asekol.sk) alebo
prostredníctvom svojho informačného systému uverejniť zmenu VOP, a to aspoň dva mesiace pred
okamihom účinnosť tejto zmeny. Toto oznámenie (uverejnenie) sa považuje voči výrobcovi za
vykonané
v
deň
umiestnenia
tohto
oznámenia na predmetnú internetovú stránku (www.asekol.sk) a pokladá sa za návrh zmeny VOP.
Musí v ňom byť uvedený dátum, kedy zmena VOP nadobúda účinnosť.
2. Prevádzkovateľ je povinný zasielať výrobcovi informácie o zmene VOP elektronickou poštou na
adresu elektronickej pošty výrobcu uvedenú v záhlaví Zmluvy, príp. na inú adresu elektronickej
pošty uvedenú výrobcom, avšak aj v tomto prípade sa za zmenu VOP vo vzťahu k výrobcovi
považuje ich uverejnenie na webovom sídle prevádzkovateľa (www.asekol.sk) alebo
prostredníctvom svojho informačného systému.
3. V prípade vykonania oznámenia prevádzkovateľa o zmene VOP je výrobca oprávnený písomne
odstúpiť od Zmluvy. Písomné odstúpenie od Zmluvy predstavuje zmluvnými stranami dohodnutý
výlučný nástroj na vyjadrenie nesúhlasu výrobcu s návrhom zmeny VOP. Právo odstúpiť od Zmluvy
môže výrobca využiť len do 1 (slovom: jedného) mesiaca od uverejnenia oznámenia o zmene VOP
a v odstúpení od Zmluvy musí byť uvedený výslovný odkaz na toto ustanovenie VOP a na príslušné
ustanovenie Zmluvy. Pokiaľ odstúpenie od zmluvy nebude písomné alebo nebude obsahovať
výslovný odkaz na toto ustanovenie VOP a na príslušné ustanovenie Zmluvy alebo bude
prevádzkovateľovi doručené po márnom uplynutí jednomesačnej lehoty, je zmluvnými stranami
výslovne dohodnuté, že takéto odstúpenie od Zmluvy zo strany výrobcu je neplatné.
4. V prípade, že výrobca platne odstúpi od Zmluvy v uvedenej lehote, Zmluva zaniká ku dňu, ktorý
predchádza dňu, kedy nadobúda účinnosť zmena VOP. V prípade, že výrobca po uverejnení
oznámenia o zmene VOP neodstúpi od Zmluvy, má sa za to, že výrobca v plnom rozsahu
akceptoval návrh prevádzkovateľa na zmenu VOP a zmena VOP je potom pre obe zmluvné strany
záväzná. To platí aj v prípade, ak výrobca učiní voči prevádzkovateľovi iný právny úkon,
predstavujúca akceptáciu návrhu na zmenu VOP.
5. Uvedený postup platí obdobne aj pre vyhlásenie nových VOP.
IX .
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva a všetky právne vzťahy s ňou súvisiace sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky, najmä Zákonom a Obchodným zákonníkom. Zmluvné strany súčasne dojednávajú pre
riešenie akýchkoľvek sporov z tejto Zmluvy a VOP právomoc všeobecných súdov Slovenskej
republiky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Podpis prevádzkovateľa na oznámeniach, faktúrach, upomienkach, výzvach a pod. môže byť
nahradený faksimilou tohto podpisu prevádzkovateľa.
3. Ak neuplatní ktorákoľvek zo zmluvných strán nejaké právo vyplývajúce pre danú zmluvnú stranu
zo Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, nebude to vykladané tak, že sa táto zmluvná strana
tohto práva vzdáva či zrieka.
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4. Ak sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy či VOP neplatným, neúčinným, nevykonateľným alebo
nevymáhateľným, nemá toto vplyv na platnosť, účinnosť, vymáhateľnosť alebo vykonateľnosť
ostatných ustanovení Zmluvy či VOP, pokiaľ z povahy Zmluvy či VOP, z jej obsahu alebo okolností,
za ktorých bola uzatvorená, nevyplýva, že toto ustanovenie nie je možné od ostatného obsahu
Zmluvy či VOP oddeliť. Pre prípad, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy či VOP sa stane neplatným,
neúčinným, nevykonateľným alebo nevymáhateľným a ide o ustanovenie oddeliteľné od ostatného
obsahu Zmluvy či VOP, zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť také
ustanovenie ustanovením novým, s rovnakým alebo obdobným účelom a obsahom ako neplatné,
neúčinné, nevymáhateľné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy alebo VOP.
5. V prípade, že dôjde k zmene právnej úpravy (najmä Zákona) alebo k zmene rozhodnutia
o oprávnení na prevádzkovanie kolektívnej organizácie ASEKOL SK alebo na prevádzkovanie OZV
podľa Zákona, ktoré bolo vydané prevádzkovateľovi, alebo k nahradeniu tohto rozhodnutia o
oprávnení na prevádzkovanie kolektívnej organizácie alebo na prevádzkovanie OZV novým
rozhodnutím, a táto zmena alebo nové rozhodnutie si vyžiadajú zmenu Zmluvy, zmluvné strany sa
zaväzujú túto Zmluvu uviesť do súladu so zmenenými všeobecne záväznými právnymi predpismi či
zmeneným (novým) rozhodnutím o oprávnení na prevádzkovanie kolektívnej organizácie alebo na
prevádzkovanie OZV, a to najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti takejto zmeny
alebo do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti takéhoto nového rozhodnutia.
6. Zmluvné strany si uzavretím Zmluvy vzájomne udeľujú výslovný súhlas so zasielaním správ,
informácií, potvrdení o doručení správ, urgencií a iných oznámení vo veci Zmluvy a jej plnenia
prostredníctvom elektronických prostriedkov, najmä prostredníctvom elektronickej pošty, na svoje
elektronické kontakty. Tento súhlas sa ďalej vzťahuje aj na zasielanie obchodných oznámení vo
veci zabezpečovania plnenia podľa Zákona a poskytovanie súvisiacich služieb. Zmluvným stranám
prináleží právo odmietnuť obchodné informácie zasielané elektronickou formou podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje týkajúce
sa výrobcu alebo súvisiace s výrobcom podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
v platnom znení, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na plnenie predmetu Zmluvy ako aj na
plnenie vyhradených povinností za výrobcu zo strany prevádzkovateľa podľa Zákona, a to na dobu
neurčitú.

Tieto VOP prevádzkovateľa ASEKOL SK s.r.o. nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2018.

______________
ASEKOL SK s.r.o.
Mgr. Ronald Blaho, konateľ
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DOHODA O PLNEJ MOCI
(ďalej len „dohoda“)
uzatvorená, dole uvedeného dňa, mesiaca, roka, slobodne, vážne určito, zrozumiteľne, bez
skutkového alebo bez právneho omylu, podľa § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho
zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

Obchodné meno / názov:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaná v Obchodnom registri, ktorý je vedený
v oddiely: , vložka ,
v ktorej mene koná, konateľ
(ďalej len „ Splnomocniteľ “),
týmto s p l n o m o c ň u j e
spoločnosť ASEKOL SK s.r.o., sídlo: Lamačská cesta 45, 84 103 Bratislava, IČO: 45602689,
zapísaná v obchodnom registri, ktorý je vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka
číslo: 66339/B, v ktorej mene koná Mgr. Ronald Blaho, konateľ, ktorá je toho času zapísaná
v Registri organizácií zodpovednosti výrobcov batérií a akumulátorov pod evidenčným číslom
autorizácie 0013/BaA/OZV/A/16-3.3
(ďalej len „Splnomocnenec“),
na vykonanie a realizáciu akýchkoľvek právnych, procesných a/alebo faktických úkonov za a
v mene a na účet Splnomocniteľa vo vzťahu a/alebo v súvislosti a/alebo v spojení s plnením
akýchkoľvek povinností Splnomocniteľa ako výrobcu vyhradeného výrobku (ako výrobcu batérií a
akumulátorov) podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Zákon“) ako aj podľa vykonávacích právnych predpisov vydaných na základe
alebo v spojení alebo v súvislosti so Zákonom, a to najmä no nie výlučne na plnenie informačných,
registračných, prihlasovacích, evidenčných, ohlasovacích a/alebo akýchkoľvek iných povinností
výrobcov vyhradených výrobkov (ako výrobcov batérií a akumulátorov) voči akýmkoľvek orgánom
alebo subjektom verejnej moci podľa Zákona.

Ostatné vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky, najmä Občianskym zákonníkom a Zákonom.

V _________________ dňa______
___________________________
konateľ
Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu.
V Bratislave, dňa_____

_________________________
ASEKOL SK, s. r. o.
Mgr. Ronald Blaho, konateľ
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