ZMLUVA O SPÄTNOM ZBERE
POUŽITÝCH PRENOSNÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV
uzatvorená podľa § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany:
SEWA, a. s.
sídlo: Sliačska 1E, Bratislava 831 02
IČO: 35 942 355, IČ DPH: SK2022031924, Web: www.sewa.sk, E-mail: info@sewa.sk
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3625/B
zastúpená: Ing. Jozefom Kozákom, výkonným riaditeľom
(ďalej len „OZV“)
a
Vyplniť obchodné meno
sídlo: Vyplniť ulicu, obec a PSČ sídla
IČO: Vyplniť, IČ DPH: Vyplniť, E-mail: Vyplniť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Vyplniť, Oddiel: Vyplniť, Vložka číslo: Vyplniť
zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Vyplniť, Číslo ž.r. Vyplniť
zastúpená: Vyplniť meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb s podpisovým právom
(ďalej len „Distribútor“)
týkajúca sa
spolupráce Distribútora a OZV pri plnení povinností Distribútora v oblasti spätného zberu
použitých prenosných batérií a akumulátorov
ČLÁNOK I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.

Distribútor je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory (ďalej len „BaA“) v rámci svojej
podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi a podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) je povinná vykonávať
bezplatný spätný zber použitých prenosných BaA od ich držiteľa bez viazania tohto zberu na
kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.

2.

OZV je obchodnou spoločnosťou založenou podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov. Úlohou OZV je zriadenie a prevádzkovanie systému združeného
nakladania s použitými prenosnými a priemyselnými BaA zabezpečujúceho pre výrobcov
prenosných a priemyselných BaA zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a súvisiace nakladanie
s použitými prenosnými a priemyselnými BaA, plnenie informačných, evidenčných
a ohlasovacích povinností, ktoré sú výrobcovia prenosných a priemyselných BaA ako vyhradené
povinnosti podľa § 27 ods. 6 a súvisiacich ustanovení Zákona o odpadoch a nadväzujúcich
právnych predpisov povinní plniť (ďalej len „Systém združeného nakladania“).

3.

BaA, spätný zber BaA a iné pojmy definované v Zákone o odpadoch alebo v súvisiacich
právnych predpisoch majú na účely Zmluvy rovnaký význam ako podľa Zákona o odpadoch a
súvisiacich právnych predpisov. Zmluva sa vzťahuje na všetky druhy prenosných BaA a použité
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prenosné BaA uvedené v prílohe č. 14 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti (ďalej len „Druhy“).
ČLÁNOK II
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1.

Distribútor sa zaväzuje vykonávať v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj alebo vydávanie
predaných prenosných BaA, uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej len „Predajne“) spätný
zber použitých prenosných BaA, bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na
trh, a to po celú prevádzkovú dobu Predajní. Distribútor sa zaväzuje spätne zozbierané použité
prenosné BaA zhromažďovať na miestach uvedených v prílohe č. 2 Zmluvy (ďalej len „Miesto
nakládky“).

2.

Distribútor je povinný použité prenosné BaA spätne zozbierané podľa Zmluvy chrániť, najmä
pred odcudzením, poškodením, neoprávneným nakladaním a poškodzovaním (narúšanie
celistvosti a pod.).

3.

Distribútor sa zaväzuje spätne zozbierané použité prenosné BaA triediť podľa Druhov.

4.

Distribútor sa zaväzuje spätne zozbierané použité prenosné BaA odovzdať OZV alebo ňou
určenej tretej osobe za podmienok uvedených v Zmluve.

5.

OZV sa zaväzuje zabezpečiť prevzatie spätne zozbieraných použitých prenosných BaA za
podmienok uvedených v Zmluve osobou oprávnenou vykonávať prepravu dotknutých použitých
prenosných BaA.

6.

OZV má záujem o kompletné použité prenosné BaA, ktoré sú mechanicky nepoškodené
a ktorých celistvosť nie je narušená a pod. (ďalej len „nepoškodené/kompletné použité
prenosné BaA“). OZV nie je povinná prevziať od Distribútora použité prenosné BaA
nespĺňajúce uvedené podmienky (ďalej len „poškodené/nekompletné použité prenosné BaA“)
a ani za poškodené/nekompletné použité prenosné BaA uhradiť Distribútorovi odmenu.
Distribútor je povinný poškodené/nekompletné použité prenosné BaA viditeľne odčleniť od
nepoškodených/kompletných použitých prenosných BaA.

7.

OZV sa zaväzuje uhradiť za riadne plnenie Zmluvy Distribútorovi odmenu za podmienok a vo
výške uvedených v článku IV Zmluvy.

8.

Plnenie povinností pri preprave použitých prenosných BaA ako nebezpečného odpadu
z príslušného Miesta nakládky, vrátane prípravy a potvrdenia sprievodného listu nebezpečných
odpadov na účely evidencie o použitých prenosných BaA odovzdaných Distribútorom podľa
Zmluvy OZV, zabezpečí OZV, pričom Distribútor nebude odosielateľ nebezpečného odpadu.

9.

Distribútor sa zaväzuje, že OZV poskytne všetku súčinnosť potrebnú na plnenie povinností podľa
odseku 8 tohto článku.

10. OZV nezodpovedá za plnenie povinností Distribútora, na ktoré sa nevzťahuje odsek 8 tohto
článku (za označenie nebezpečného odpadu v držbe Distribútora, za dodržanie technických
podmienok pri nakladaní s použitými prenosnými BaA pred ich odovzdaním OZV alebo ňou
poverenej osobe, za splnenie povinností súvisiacich s prepravou nebezpečného odpadu medzi
Predajňami a Miestami nakládky atď.).
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ČLÁNOK III
ODOVZDANIE SPÄTNE ZOZBIERANÝCH POUŽITÝCH PRENOSNÝCH BaA
1.

Distribútor nahlási OZV požiadavku na odvoz použitých prenosných BaA z každého Miesta
nakládky osobitne, formou hlásenia o výskyte použitých prenosných BaA podľa prílohy č. 3
Zmluvy, ktoré musí byť zadané podľa čl. VIII ods. 9 Zmluvy (ďalej len „Avízo“).

2.

Distribútor je povinný odovzdať OZV alebo ňou určenej tretej osobe použité prenosné BaA
spätne zozbierané podľa Zmluvy, a to v termíne určenom OZV v súlade so Zmluvou. Distribútor
je pritom povinný odovzdať spätne zozbierané použité prenosné BaA riadne roztriedené v súlade
s čl. II ods. 3 a 6 Zmluvy, a to v Mieste nakládky, kde sú zhromaždené.

3.

OZV je povinná určiť termín na odovzdanie a odvoz použitých prenosných BaA z konkrétneho
Miesta nakládky a oznámiť ho Distribútorovi (ďalej len „Notifikácia“) bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po prijatí Avíza. Pri stanovení termínu odvozu
použitých prenosných BaA z Miesta nakládky OZV zohľadní množstvo, druh a kvalitu použitých
prenosných BaA, a to najmä z pohľadu efektívnosti prepravy a spracovania. OZV je povinná
zabezpečiť, aby nebolo prevzatie použitých prenosných BaA, odovzdávaného Distribútorom
v súlade so Zmluvou, odoprené.

4.

Distribútor je povinný pri odovzdaní naložiť použité prenosné BaA na dopravný prostriedok OZV
alebo ňou určenej tretej osoby. Ak Distribútor nie je schopný zabezpečiť naloženie použitých
prenosných BaA na dopravný prostriedok, musí o tejto skutočnosti informovať vopred OZV, a to
vpísaním tejto informácie do časti „Poznámka“ v Avíze. Ak tak Distribútor neurobí alebo ak
nedôjde k naloženiu pristaveného dopravného prostriedku z iného dôvodu na strane Distribútora,
je Distribútor povinný uhradiť všetky oprávnené náklady spojené s pristavením dopravného
prostriedku a s naložením použitých prenosných BaA.

5.

Pri odovzdaní použitých prenosných BaA je Distribútor povinný odovzdať preberajúcej osobe
všetky doklady k použitým prenosným BaA vyžadované právnymi predpismi. Distribútor má
právo nechať si odovzdanie prenosných BaA potvrdiť osobou preberajúcou použité prenosné
BaA v preberacom protokole s obsahom bližšie určeným v prílohe č. 4 Zmluvy, ktorý je
k dispozícii aj na internetovej stránke OZV uvedenej v úvodnej špecifikácii zmluvných strán
(ďalej len „preberací protokol“). OZV bez ohľadu na uvedené zabezpečí, aby v preberacom
protokole bolo v každom prípade potvrdené následné odovzdanie dotknutých použitých
prenosných BaA osobe oprávnenej spracovať a recyklovať použité prenosné BaA.

6.

Ak Distribútor využije svoje právo podľa odseku 5 tohto článku a požiada o potvrdenie
odovzdania použitých prenosných BaA v preberacom protokole a osoba preberajúca použité
prenosné BaA požiada o kontrolu pravdivosti údajov uvedených v preberacom protokole,
Distribútor je povinný umožniť tejto osobe kontrolu použitých prenosných BaA a zúčastniť sa na
nej. Ak sa Distribútor a osoba preberajúca použité prenosné BaA nezhodnú na údajoch v
preberacom protokole, je Distribútor povinný to bezodkladne oznámiť OZV.

7.

V prípade uvedenom v predošlom odseku je OZV oprávnená určiť spomedzi osôb uvedených v
prílohe č. 5 Zmluvy osobu, ktorá preverí vlastnosti a množstvo odovzdávaných použitých
prenosných BaA a sporný obsah preberacieho protokolu. Výsledok takejto previerky bude
záväzný pre Distribútora aj OZV, nahrádza preberací protokol a na jeho základe sa musí
uskutočniť odovzdanie a prevzatie použitých prenosných BaA. Ak výsledok takejto previerky
nepotvrdí oprávnenosť námietok Distribútora, je povinný uhradiť účelné náklady na túto
previerku.

8.

Odovzdaním použitých prenosných BaA OZV alebo ňou poverenej tretej osobe v súlade so
Zmluvou prechádza zodpovednosť za nakladanie s použitými prenosnými BaA na túto osobu.
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ČLÁNOK IV
ODMENA DISTRIBÚTORA
1.

Distribútor má za riadne plnenie Zmluvy nárok na odmenu. Distribútor má pritom nárok na
odmenu len za spätne zozbierané použité prenosné BaA, ktoré boli zhromaždené a odovzdané
OZV alebo ňou určenej tretej osobe v súlade so Zmluvou.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Distribútora sa určí jednotne pre všetky použité prenosné
BaA, bez ohľadu na to, z akého Druhu pochádzajú, a to násobkom množstva použitých
prenosných BaA a sadzby 0,10 EUR za 1 kg použitých prenosných BaA.

3.

Nárok Distribútora na odmenu vzniká momentom potvrdenia prevzatia dotknutých použitých
prenosných BaA v preberacom protokole osobou oprávnenou spracovať a recyklovať použité
prenosné BaA. V prípade uvedenom v čl. III ods. 7 Zmluvy nevzniká nárok skôr, ako po doručení
výsledku previerky obom zmluvným stranám. Nárok Distribútora na odmenu sa v každom
prípade určí podľa množstva použitých prenosných BaA, ktorých odovzdanie bolo potvrdené na
preberacom protokole osobou oprávnenou spracovať a recyklovať použité prenosné BaA.

4.

Odmena sa platí za obdobie kalendárneho mesiaca a je splatná na základe sumárnej mesačnej
faktúry vyhotovenej v súlade s právnymi predpismi a Zmluvou, ktorá bola doručená OZV.
Splatnosť faktúry musí byť najmenej 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia.

5.

Distribútor má právo účtovať k odmene DPH v zmysle platných predpisov, pričom sadzby
uvedené v odseku 2 tohto článku sú bez DPH.

6.

Distribútor nemá popri odmene nárok na iné odplaty ani na náhradu nákladov.
ČLÁNOK V
MLČANLIVOSŤ

Každá zmluvná strana je povinná uchovávať mlčanlivosť o informáciách tvoriacich obchodné
tajomstvo druhej zmluvnej strany ako aj o iných informáciách týkajúcich sa druhej zmluvnej strany,
ktoré nie sú verejne dostupné a ich poskytnutie tretej osobe je spôsobilé spôsobiť škodu alebo
poškodiť oprávnené záujmy druhej zmluvnej strany, ak ide o informácie, o ktorých sa zmluvná strana
dozvedela v súvislosti s uzatvorením alebo plnením Zmluvy, a to najmä o odmene dohodnutej
v Zmluve (ďalej len „Chránené informácie“). Zmluvná strana nesmie Chránené informácie
sprístupniť iným osobám s výnimkou sprístupnenia osobám, ktoré sú na základe zmluvy s OZV
členmi Systému združeného nakladania. Zmluvná strana nesmie Chránené informácie použiť ani pre
seba v rozpore so Zmluvou alebo s oprávneným záujmom druhej zmluvnej strany.
ČLÁNOK VI
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.

Zmluvné strany si pri uplatňovaní Zmluvy poskytnú všetku potrebnú súčinnosť.

2.

Zmluvné strany sú povinné informovať sa bez zbytočného odkladu o dôležitých skutočnostiach
súvisiacich s plnením Zmluvy.

3.

Zmluvné strany sú povinné postupovať pri plnení Zmluvy s odbornou starostlivosťou, v súlade
s právnymi predpismi, sú povinné dbať na záujmy druhej zmluvnej strany, ktoré poznajú alebo
ktoré by pri odbornej starostlivosti mali poznať. Sú povinné konať v súlade s oznámeniami
a pokynmi, ktoré v súlade so Zmluvou obdržali od druhej zmluvnej strany.
4

4.

Zmluvné strany môžu poveriť činnosťami pri plnení Zmluvy aj tretie osoby, druhej zmluvnej
strane však zodpovedajú, akoby Zmluvu plnili sami.

5.

Distribútor sa zaväzuje bezodkladne umožniť OZV a ňou povereným osobám na jej požiadanie
nahliadnuť do jeho dokumentov a evidencií v rozsahu potrebnom na preverenie správnosti
a pravdivosti údajov uvedených v preberacích protokoloch a umožniť OZV a ňou povereným
osobám kontrolu plnenia Zmluvy v Predajniach a na Miestach nakládky.

6.

Spätne zozbierané použité prenosné BaA podľa Zmluvy sa považuje za vlastníctvo Distribútora
až do odovzdania v súlade so Zmluvou.

7.

Žiadna zo zmluvných strán neudeľuje na základe Zmluvy druhej zmluvnej strane právo používať
jej obchodné meno, ňou vlastnené alebo užívané ochranné známky ani iné označenia s výnimkou
uvedenou v nasledujúcom odseku.

8.

OZV udeľuje Distribútorovi právo používať označenie SEWA a obchodné meno OZV počas
platnosti Zmluvy na celom svete, ale len za účelom informovania tretích osôb o ich spolupráci
v zmysle Zmluvy. Rovnaké právo udeľuje Distribútor OZV vo vzťahu k svojmu obchodnému
menu a jeho logu.
ČLÁNOK VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Z obsahového hľadiska sú súčasťou Zmluvy aj prílohy spomenuté v tejto Zmluve. Prílohy boli
Distribútorovi pred podpisom Zmluvy predložené, Distribútorovi sú známe a súhlasí s nimi, čo
potvrdzuje podpisom Zmluvy. Prílohy sú sprístupnené na internetovej stránke OZV uvedenej
v úvodnej špecifikácii zmluvných strán, preto nie sú fyzicky spojené a podpisované so Zmluvou.
Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať formou písomných dodatkov, inak sú neplatné. Prílohy č.
3, 4 a 5 môže zmeniť OZV aj oznámením Distribútorovi, keď ide o zmenu v rozsahu potrebnom
na zosúladenie prílohy so zmenou relevantných právnych predpisov alebo interných postupov
OZV smerujúcich k vyššej efektívnosti Systému združeného nakladania. Za účelom zosúladenia
so zmenou relevantných objektívnych skutočností, ako je uzatvorenie Predajne, môže Distribútor
meniť alebo dopĺňať ním uvedené údaje v prílohách č. 1 a 2. Distribútor sa nemôže týmto
spôsobom jednostranne zbaviť záväzku pri Predajniach, ktoré prevádzkuje. Ak Distribútor začne
prevádzkovať Predajňu v Slovenskej republike, má právo ju doplniť do prílohy č. 1 a 2 a OZV je
povinná také doplnenie a rozšírenie tejto Zmluvy na príslušnú Predajňu akceptovať.

2.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva
v plnom rozsahu ruší a nahrádza predchádzajúcu zmluvu o spätnom zbere resp. odbere použitých
prenosných BaA.

3.

Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať, ale vždy
len s účinnosťou k 31. decembru, ak výpoveď doručí druhej zmluvnej strane s predstihom,
najneskôr do 1. novembra.

4.

Každá zo zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana Zmluvu porušila
a napriek písomnému upozorneniu s porušovaním Zmluvy neprestane alebo neodstráni jeho
následky.

5.

Ak orgán verejnej správy uloží zmluvnej strane sankciu v dôsledku toho, že druhá zmluvná strana
porušila Zmluvu, je druhá zmluvná strana povinná uhradiť poškodenej zmluvnej strane uloženú
sankciu a všetky náklady súvisiace so sankciou.
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6.

Zánik Zmluvy nemá vplyv na trvanie tých práv a povinností zo Zmluvy, z ktorých povahy
vyplýva, že majú trvať aj po zániku Zmluvy, najmä na povinnosť mlčanlivosti, povinnosť uhradiť
odmenu, na ktorú vznikol nárok, povinnosť odovzdať a prevziať použité prenosné BaA
zozbierané a zhromaždené ešte podľa Zmluvy a v súlade s ňou a na povinnosť náhrady škody.

7.

Zmluvné strany si prejavy vôle a informácie v súvislosti so Zmluvou, vrátane odstúpenia a
výpovede, doručujú písomne na adresu uvedenú v ich úvodnej špecifikácii, ak nie je uvedené
v nasledujúcich odsekoch niečo iné. Ak treba zmluvnej strane doručovať na inú adresu, musí to
táto zmluvná strana druhej zmluvnej strane písomne oznámiť a písomnosti odoslané po oznámení
takejto novej adresy jej musí druhá zmluvná strana doručovať na novú ňou oznámenú adresu.
Písomnosť odoslaná jednou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane doporučenou poštou na
adresu určenú podľa tohto odseku sa považuje za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá, a to odo
dňa, kedy pošta uskutočnila neúspešný pokus o doručenie.

8.

V rozsahu, v akom to umožňujú právne predpisy, je každá zo zmluvných strán oprávnená
komunikovať s druhou stranou prostredníctvom elektronických prostriedkov a takáto
komunikácia bude v rozsahu stanovenom zákonom rovnocenná podpísanej písomnej
komunikácii. Identifikačný kód obsiahnutý v elektronickom dokumente postačuje k overeniu
identity odosielateľa a autenticity dokumentu. OZV môže oznámením doručeným Distribútorovi
umožniť mu plniť informačné povinnosti podľa Zmluvy prostredníctvom elektronických
prostriedkov aj za iných podmienok, než stanovujú právne predpisy.

9.

Avízo je Distribútor povinný v každom prípade doručovať cez internetovú stránku OZV uvedenú
v úvodnej špecifikácii zmluvných strán. Ak to nie je možné, napr. z dôvodu dočasného výpadku
internetovej stránky OZV, je povinný ho doručiť OZV e-mailom na e-mailovú adresu OZV
uvedenú v úvodnej špecifikácii zmluvných strán. Notifikáciu môže OZV doručovať
Distribútorovi e-mailom na e-mailovú adresu Distribútora uvedenú v úvodnej špecifikácii
zmluvných strán. Ak je potrebné uvedené dokumenty predložiť cez inú internetovú stránku alebo
e-mailom doručiť na inú e-mailovú adresu, musí to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej
strane oznámiť písomnou formou v zmysle odseku 7 tohto článku a po uvedenom oznámení
musia byť dokumenty predložené alebo odoslané podľa tohto oznámenia. Dokumenty predložené
alebo odoslané podľa tohto odseku sú rovnocenné písomnej forme v zmysle odseku 7 tohto
článku, pre zmluvné strany rovnako záväzné a považujú sa bez ohľadu na oboznámenie sa druhej
zmluvnej strany s nimi za doručené najbližší pracovný deň nasledujúci po dni, kedy boli z
technického hľadiska cez internetovú stránku predložené alebo e-mailom doručené.

10. Ak bude niektoré ustanovenie Zmluvy neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť
iných ustanovení Zmluvy, ktorá zostáva ako celok naďalej platná a účinná. Zmluvné strany sa pre
tento prípad zaväzujú bezodkladne nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením
platným a účinným, ktoré bude najlepšie zodpovedať pôvodne zamýšľanému účelu neplatného
alebo neúčinného ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú rovnako postupovať aj v prípade, ak
to bude potrebné na prispôsobenie Zmluvy zmene relevantných právnych predpisov. Do tohto
času platí zodpovedajúca úprava obsiahnutá v právnych predpisoch platných v Slovenskej
republike.
11. Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) totožných rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých
po 1 (jednom) obdrží každá zo zmluvných strán. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, vzájomne
vysvetlili a na znak súhlasu s ňou ju slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nevýhodných
podmienok, podpísali.
__________________________________________________________________________________
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Za SEWA, a.s.
Ing. Jozef Kozák, výkonný riaditeľ
OZV

V Bratislave dňa Vyplniť

Za Vyplniť obchodné meno
V Vyplniť dňa Vyplniť
Vyplniť meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb s podpisovým právom
Distribútor
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Príloha č. 1

Zoznam prevádzok Distribútora, ktoré slúžia na predaj alebo vydávanie predaných prenosných batérií a
akumulátorov
P.č.

Adresa prevádzky

Názov prevádzky
Ulica

Číslo Mesto/Obec PSČ

Kontaktné údaje
Meno,Priezvisko,Titul

Telefón

Mobil

E-mail
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Príloha č. 2

Zoznam miest nakládky spätne zozbieraných použitých prenosných batérií a akumulátorov
P.č.

Názov miesta nakládky

Adresa miesta nakládky
Ulica

Číslo Mesto/Obec PSČ

Kontaktné údaje
Meno,Priezvisko,Titul

Telefón

Mobil

E-mail
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Príloha č. 3

Avízo o spätne zozbieraných BaA
Distribútor:
Dátum nahlásenia:
Miesto nakládky:
Údaje o BaA
P.č.

Kategória1)

Druh1)

Množstvo
Ks

Kg

Kvalita 2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poznámka:

1) V členení na prenosné a priemyselné BaA.
2) Nepoškodený/Kompletný, Poškodený, Nekompletný, Komponenty
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Príloha č. 4

Preberací protokol o prevzatí BaA
Distribútor:
Ulica:
Mesto/Obec:
PSČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Mobil:
Email:
Údaje o BaA - nahlásené
P.č.

Miesto nakládky:
Ulica:
Mesto/Obec:
PSČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Mobil:
Email:

Kategória1)

Druh1)

1.
2.
3.
4.
5.
Preberajúca osoba:
Ulica:
Mesto/Obec:
PSČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Mobil:
Email:
Typ vozidla:
Evidenčné číslo:
Termín nakládky:

Množstvo
Ks
Kg

Kvalita2)

Distribútor:

Preberajúca osoba:

Podpis:

Podpis:

Dátum:
Čas:
Údaje o OEEZ - vyložené
P.č.

Kategória1)

Kód odpadu podľa
Katalógu odpadov3)

Hmotnosť (kg)

Kvalita2)

1.
2.
3.
4.
5.
Termín vykládky:
Dátum:
Čas:
Osoba oprávnená vykonávať zber alebo spracovanie OEEZ:

Podpis:

Pečiatka:

Poznámka:
1) V členení na prenosné a priemyselné BaA.
2) Nepoškodený/Kompletný, Poškodený, Nekompletný, Komponenty
3) Podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z.
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Príloha č. 5

Zoznam osôb na preverenie vlastností a množstva odovzdávaného BaA

1. INSPEKTA SLOVAKIA, a. s., Bratislava
2. SGS Slovakia spol. s r.o., Košice
3. BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., Bratislava
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