
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ ODDELENÉHO ZBERU 
ELEKTROODPADU, BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV 

PROSTREDNÍCTVOM STACIONÁRNYCH KONTAJNEROV

Číslo zmluvy Prevádzkovateľ
Číslo zmluvy Obec

Zmluvné strany

Obchodné meno ASEKOL SK s.r.o.

Sídlo Lamačská cesta 45, 341 03 Bratislava

Adresa pre doručovanie Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

IČO 45 602 689 IČ DPH SK2023076594

Údaje o zápise v OR Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro., vložka číslo 66339/B

Štatutárny orgán Mgr. Ronald Blaho, konateľ

Zástupca pre zmluvné 
záležitosti Mgr. Ronald Blaho, konateľ

Bankové spojenie Československá obchodná banka a.s. č. ú. 25784753/7500

(ďalej len ..Prevádzkovateľ j na jednej sírane.

a

Názov Obec Miloslavov

Sídlo Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov

Adresa pre doručovanie Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov

IČO 00304948 DIČ 2020662182

Štatutárny orgán Milan Baďanský, starosta

Zástupca pre zmluvné 
záležitosti Milan Baďanský, starosta

E - mail info@miloslavov.sk

(ďalej len „Obec j na druhej strane

OSOBY OPRÁVNENÉ KONAŤ V TECHNICKÝCH ZÁLEŽITOSTIACH

za Prevádzkovateľa za Obec

Meno, priezvisko Mgr. Tomáš Štefančík Mgr. Martin Sitiar

Telefón 1

Mobilný telefón +421 948 249 260 +421 903 256 164

E - mail stefancik@asekol.sk, info@asekol.sk martin.sitiar@miloslavov.sk
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uzatvárajú 16. marca 2022 na záHade plného konsenzu o všetkých nižšie uvedených skutočnostiach podlá § 269 ods. 2 
zákona č. 513/1991 Zfc>. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov túto zmluvu o spolupráci pri zabezpečení 

ODDELENÉHO ZBERU ELEKTROODPADU, BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV PROSTREDNÍCTVOM STACIONÁRNYCH KONTAJNEROV

I. Úvodné ustanovenie

1. Prevádzkovateľ je organizáciou zodpovednosti výrobcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov a prevádzkovateľom 
systému združeného nakladania so zodpovedajúcimi vyhradenými prúdmi odpadov, prostredníctvom ktorého výrobcovia 
elektrozariadení, batérií a akumulátorov, ktorí sú zmluvnými partnermi prevádzkovateľa, zabezpečujú plnenie svojich 
povinností zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch-'), 
najma povinností týkajúcich sa nakladania s vyhradenými prúdmi odpadov.

2. Obec zabezpečuje v zmysle ustanovenia § 81 zákona o odpadoch prevádzku systému zhromažďovania, zberu, triedenia, 
prepravy, zhodnotenia a zneškodňovania komunálneho odpadu (ďalej len „Odpadový systém Obce"). Do Odpadového 
systému Obce patria zber né dvory alebo zberné miesta, uvedené v zozname miest oddeleného zberu dohodnutého odpadu, 
ktorý je prílohou č. 1 k tejto zmluve.

3. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa týmto obe zmluvné strany dohodli na rozvoji vzájomnej spolupráce pri 
zabezpečovaní oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov najmä za účelom dosiahnutia nasledujúcich 
verejnoprospešných cieľov:

posilnenie ochrany životného prostredia prostredníctvom využitia druhotných surovín z oddelene zozbieraného 
elektroodpadu, batérií a akumulátorov;

minimalizácia množstva elektroodpadu, batérií a akumulátorov, ktorých sa obyvatelia zbavujú v rámci nevytriedeného 
komunálneho odpadu;

- zníženie nákladov vynakladaných Obcou na Odpadový systém Obce;

- zvýšenie komfortu pre obyvateľov Obce tak, aby pi e nich oddelený zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov bol čo 
najmenej zaťažujúci;

- recyklácia oddelene zozbieraného elektroodpadu, batérií a akumulátorov v rámci systému združeného nakladania 
s uvedenými vyhradenými prúdmi odpadov na náklady Prevádzkovateľa.

II. Predmet Zmluvy

1. Hlavným predmetom vzájomnej spolupráce medzi Prevádzkovateľom a Obcou na základe tejto zmluvy je umožnenie 
odovzdania elektroodpadu, batérií a akumulátorov obyvateľmi Obce na stanovených miestach na území Obce. 
Prevádzkovateľ sa touto zmluvou zaväzuje umožniť Obci, resp. jej obyvateľom, odovzdávať elektrocdpad do kontajnerov 
na zber tohto odpadu, ktoré poskytne, za účelom ďalšieho nakladania s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími 
právnymi predpismi. Obec sa touto zmluvou zaväzuje umožniť Prevádzkovateľovi umiestniť na miesta určené touto 
zmluvou kontajnery na zber elektroodpadu.

2. Zber elektroodpadu upravovaný touto zmluvou sa považuje za súčasť systému oddeleného zberu elektroodpadu 
z domácností na území Obce podľa § 81 ods. 7 písm. d) Zákona o odpadoch v spojení s § 34 ods. 1 písm. e) bod 1.2 
Zákona o odpadoch.

3. Za poskytnutie spolupráce podľa tejto zmluvy neprináleží žiadnej zmluvnej strane odmena ani iná odplata.

4. Oddelený zber podľa tejto zmluvy sa vzťahuje na elektroodpad z domácností patriaci do katégorií 5 a 6 podľa prílohy č. 
16 k vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z. z., ktoré nie sú v žiadnom prípade nebezpečným odpadom a s maximálnou 
veľkosťou zodpovedajúcou vzhadzovaciemu otvoru kontajnerov, a to bez ohľadu na výrobcu elektrozariadení a dátum ich 
uvedenia na trh (ďalej len „dohodnutý odpad").

5. Uvedené zložky elektroodpadu budú občania Obce umiestňovať do špeciálnych červeno-biely ch zberných nádob určených 
na zber elektroodpadu vo vlastníctve Prevádzkovateľa, ktoré budú umiestnené na miestach odsúhlasených Obcou, 
uvedených v prílohe č.l tejto zmluvy. Prípadné zmeny umiestnenia zberných nádob sú možné po písomnom (e-maiiovom) 
odsúhlasení s Útvarom stavebným a životného prostredia a nie sú podmienené uzatvorením dodatku k zmluve.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prevádzkovateľ sa týmto zaväzuje:

umiestniť kontajnery na miesta stanovené v prílohe č. 1 k tejto zmluve najneskôr do 90 dní odo dňa uzatvorenia tejto 
zmluvy.

a) a to v stave spôsobilom na riadne užívanie. Prevádzkovateľ je povinr.ý oznámiť inštaláciu kontajnerov Obci najmenej 30 
dní pred dátumom inštalácie. Na iné miesta môže umiestniť Prevádzkovateľ kontajnery iba na základe predchádzajúceho 
súhlasu Obce, prípadne príslušného vlastníka nehnuteľnosti;

b) bezplatne odoberať prostredníctvom rozmiestnených kontajnerov dohodnutý odpad bez ohľadu na bydlisko konečného 
používateľa, ktorý sa ho zbavuje;

c) zaisťovať pravidelné vyprázdňovanie rozmiestnených kontajnerov, aby obyvatelia Obce a ostatní koneční používatelia 
mali možnosť odkladať do kontajnerov dohodnutý odpad a prijímať prípadné upozornenia Obce na potrebu vyprázdnenia 
kontajnerov;

d) nakladať s výťažkom z oddeleného zberu dohodnutého odpadu, na ktorom sa na základe tejto zmluvy podieľa Obec, 
v súlade s verejnoprospešnými cieľmi sledovanými touto zmluvou, t. j. zaistiť jeho spracovanie a využitie v súlade 
s požiadavkami zákona o odpadoch;

e) p. erokovať s Obcou jej pripomienky k fungovaniu oddeleného zberu prebiehajúceho na základe tejto zmluvy a jej námety
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na zlepšenie či posilnenie oddeleného zberu dohodnutého odpadu v Obci;

f) po rozmiestnení kontajnerov uviesť informáciu o zriadení miesta oddeleného zberu v Obci na svojich webových stránkach 
www.asekol.sk a uverejniť Obec v databáze svojich zmluvných partnerov, prostredníctvom ktorých zaisťuje oddelený 
zber dohodnutého odpadu, ktorá môže byť verejne prístupná prostredníctvom internetu, a informovať tretie osoby 
o uzatvorení či ukončení tejto zmluvy;

g) minimálne 1 x ročne do 31. januára alebo po každom vysype, zasielať Obci údaje o množstvách vyzbieraného 
elektroodpadu a batérií na území Obce;

2. Obec sa týmto zaväzuje:

a) zaistiť možnosť bezplatného umiestnenia kontajnerov na zber dohodnutého odpadu Prevádzkovateľom na miestach 
špecifikovaných v prílohe č. 1 k tejto zmluve a prístup k týmto kontajnerom a umožniť mu týmto spôsobom zabezpečovať 
oddelený zber dohodnutého odpadu od obyvateľov Obce a ďalších konečných používateľov;

b) poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť pre vyhľadávanie nových vhodných stanovíšť pre umiestnenie 
kontajnerov na zber dohodnutého odpadu a pri ich samotnom umiestnení na vybranom stanovišti;

c) po rozmiestnení kontajnerov informovať obyvateľov o zriadení miesta oddeleného zberu v Obci spôsobom obvyklým 
v Obci a uviesť túto informáciu na svojich webových stránkach, pokiaľ ich má zriadené;

d) prerokovať s Prevádzkovateľom jeho pripomienky k fungovaniu oddeleného zberu prebiehajúceho na základe tejto 
zmluvy a jeho námety na zlepšenie či posilnenie oddeleného zberu dohodnutého odpadu v Obci;

e) nenakladať s kontajnermi ani s dohodnutým odpadom, ktorý bude do kontajnerov odovzdaný, bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Prevádzkovateľa;

f) bezodkladne oznamovať poškodenie alebo odcudzenie kontajnerov Prevádzkovateľovi;

g) umožniť prepravcovi Prevádzkovateľa vyprázdňovanie kontajnerov v dohodnutom termíne.

IV. Doba trvania Zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda platnosť v deň jej podpisu oboma zmluvnými stranami; ak sa jedná o povinne zverejňovanú zmluvu, 
je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, inak je účinná dňom jej uzatvorenia.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 5 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

3. Túto zmluvu je možné pred uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená ukončiť:

a) písomnou dohodou zmluvných strán;

b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou,

c) výpoveďou zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany, a to kedykoľvek a bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je 
v takomto prípade tri (3) mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom bola 
písomný výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

4. Za podstatné porušenie povinností Obce sa považuje najmä porušenie povinnosti podľa či. III ods. 2 tejto zmluvy, pokiaľ
Obec nevykonalo nápravu ani v dodatočne stanovenej lehote alebo pokiaľ Obec svoju povinnosť porušilo opakovane.

5. Za podstatné porušenie povinností Prevádzkovateľa sa považuje najmä porušenie povinnosti podľa čl. Ill cds. 1 tejto zmluvy, 
pokiaľ Prevádzkovateľ nevykonal nápravu ani v dodatočne stanovenej lehote alebo pokiaľ Prevádzkovateľ svoju povinnosť 
porušil opakovane.

6. Každá zo zmluvných strán má právo od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov stanovených zákonom. Odstúpenie od zmluvy sa 
stáva účinným okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením cd 
zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej zmluvnej strany na náhradu škody alebo iné práva, ktoré jej vznikli na základe 
tejto zmluvy do dňa jej ukončenia.

7. V prípade zániku tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vyrovnať svoje záväzky podľa tejto zmluvy, a obdobne podľa tejto 
zmluvy vykonať vo vzájomnej súčinnosti najmä všetko potrebné k tomu, aby v dôsledku zániku tejto zmluvy nedošlo 
k porušeniu všeobecne platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oddeienýzber dohodnutého odpadu. Prevádzkovateľ 
je povinný odstrániť rozmiestnené kontajnery do jedného mesiaca od zániku tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom o odpadoch, Obchodným zákonníkom, 
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.

2. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, nemá to vplyv na platnosť 
ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľz povahy zmluvy, z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola uzatvorená, nevyplýva 
že toto ustanovenie nemožno od ostatného obsahu zmluvy oddeliť. Pre ptípad, že sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy 
stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným a ide o ustanovenie oddeliteľné od ostatného obsahu zmluvy, zmluvné 
strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie novým, s rovnakými alebo podobným účelom. 
V pi .páde, že dôjde k zmene právnej úpravy (najmä zákona o odpadoch alebo jeho vykonávacích predpisov alebo zákona 
o obecnom zriadení) 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 takejto zmeny.

3. Ak by akekolvek ustanovenie zmluvy alebo jej časti odporovalo zákonu o odpadoch alebo všeobecne záväznému nariadeniu 
obce zmluvné strany majú záujem na tom, aby sa takéto ustanovenie alebo jeho časť v čase trvania takéhoto rozporu 
neuplatňovalo, avšak len v nevyhnutnom rozsahu, a to za predpokladu, že sa tým nezhorší postavenie zmluvných strán 
aleuo ktorejkoľvek zmluvnej strany, alebo že sa tým zmluvné strany alebo ktorákoľvek zmluvná strana nedostane do 
postavenia, v ktorom by k uzatvoreniu zmluvy nepristúpila.



4. Ak si ktorákoľvek zo zmluvných strán neuplatní nejaké právo, ktoré pre ňu vyplýva z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 
nebude to vykladané tak, že sa táto strana tohto práva vzdáva alebo zrieka; takéto opomenutie uplatnenia nebude rovnako 
považované za úzus alebo praktiku protiviacu sa takémuto právu.

5. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých po podpise zmluvy obdrží každá zo zmluvných strán jedno 
vyhotovenie.

6. Túto zmluvu možno merit’, dopĺňať alebo zrušiť iba písomnou formou; písomná forma je nevyhnutná aj pre právne úkony 
smerujúce k vzdaniu sa požiadavky písomnej formy.

7. Fyzické osoby, ktoré túto zmluvu uzatvárajú v mene jednotlivých zmluvných strán, týmto prehlasujú, že sú plne oprávnené 
k platnému uzatvoreniu tejto zmluvy.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, a že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní 
na základe ich pravej a slobodnej vôle, a že sa dohodli na celom jej obsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Prílohy:
Príloha č. 1: 
Príloha č. 2: 
Pr íloha č. 3:

Zoznam miest oddeleného zberu dohodnutého odpadu 
Súhlas na elektronické zasielanie údajov 
Technický popis kontajnera

V Bratislave dňa: 1 5 -Q3“ 20ZZ V obe Miloslavov dňa 15. MAR. 2022

Za Prevádzkovateľa: Za Obec



Príloha č. 1

Zoznam miest oddeleného zberu elektroodpadu

UMIESTNENIE stacionárneho kontajneru 1

Obec Miloslavov
Ulica, číslo Športová ulica, 900 42 Miloslavov
Bližšie špecifikácia mtesta pare. č. 432/1, k.ú. Miloslavov

UMIESTNENIE stacionárneho kontajneru 2

Obec
—---------------------------------------------------------------------------------

; Miloslavov
Ulica, číslo ’ Jazerná ulica, 900 42 Miloslavov
Bližšia špecifikácia miesta

--------------- — --------------
! pare. č. 432/1, k.ú. Miloslavov
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Príloha č. 2

1.

2.

3.

Súhlas na elektronické zasielanie údajov
Všeobecne

Tento súhlas so spracúvaním údajov („súhlas") je výlučne na účel elektronického zasielania údajov.
Kto spracúva osobné údaje
Vaše údaje spracúva spoločnosť ASEKOL SK s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 45 602 €89, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 66339/B („spoločnosť').
Právo odvolať súhlas

4.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať oznámením o odvolaní súhlasu, a to takou formou, akou ste súhlas udelili.

Aké osobné údaje alebo druhy osobných údajov spoločnosť spracúva
Ak v časti 5 tohto súhlasu budete súhlasiť so spracúvaním údajov, spoločnosť bude o Vás spracúvať údaje, ktoré jej

Emailová adresa 1 info@miloslavov.sk

Emailová adresa 2

Emailová adresa 3

5. Za akým účelom sa spracúvajú údaje
Podpisom tohto súhlasu vyjadrujem svoj súhlas so spracúvaním údajov na účel zasielania dokumentov v elektronickej 
forme vo formáte PDF a to: všeobecné obchodné podmienky, dokumentáciu súvisiacu s legislatívou odpadového 
hospodárstva (napr. Dodacie listy, Sprievodné list nebezpečných odpadov, Preberacie protokoly o odovzdaní odpadu, 
Oznámenia o zbere alebo výkupe odpadu), ďalej len elektronické dokumenty.
Od zaslania tohto súhlasu nebude ASEKOL SK s.r.o. ďalej vystavovať a zasielať uvedené dokumenty v papierovej forme.

ŽELANÚ ALTERNATÍVU OZNAČTE PODČIARKNUTÍM ALEBO NEŽELANÚ ALTERNATÍVU
PREŠKRTNITE.

SÚHLASÍM so spracúvaním údajov na účel zasielania dokumentov v elektronickej forme.

NESÚHLASÍM—so-spraeú vaním úd aj„v na účel ■ ?a<ete n ie-ďo* ume n tov v oloklror i tekej forme. V prípade označenia 
nc-oúhlas-u bude-zasíc-laníc údajov v tlačenej forme-spo

Názov mesta/obce: Obec Miloslavov

IČO: 00304948

Dátum: í 5. MAR 2Ô77-
Podpis a pečiatka



Príloha č, 3

Technický popis stacionárneho kontajnera

Vonkajšie rozmery [vxšxhj: 1,9x1,35x1,45 m
Objem: 2,15 m3
Hmotnosť: 800 kg
Vhadzovací otvor pre eiektrozariadenia: 0,49x0,39 m 
Vhadzovací otvor na batérie a akumulátory: 35x65 mm 
Materiál: Pozinkovaný plech
Povrchová úprava: Prefakované farbou RAL 3020 (červená)


