
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODDELENÉHO ZBERU 

ELEKTROODPADU, BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV 

 

Číslo zmluvy ASEKOL /ZOB/2016 

Číslo zmluvy obec  

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Obchodné meno ASEKOL SK s.r.o. 

Sídlo Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 

IČO 45602689 
IČ 
DPH 

SK 2023076594 

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

Štatutárny orgán Mgr. Ronald Blaho, konateľ spoločnosti 

Zástupca pre zmluvné 
záležitosti  

Mgr. Ronald Blaho, konateľ spoločnosti 

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

 (ďalej len „prevádzkovateľ“) na jednej strane 
 
 a 
 

Názov Obec Zborov 

Sídlo Lesná 10, 086 33 Zborov 

Adresa pre doručovanie Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov 

IČO 00322741 DIČ 2020624804 

Štatutárny orgán Ján Lukáč – starosta obce 

Zástupca pre zmluvné 
záležitosti  

Ján Lukáč – starosta obce 

Bankové spojenie VÚB, a.s. č. ú. SK46 0200 0000 0000 0072 6522 

E – mail Info@zborov.sk 

 (ďalej len „obec“) na druhej strane 
 
 

 OSOBY OPRÁVNENÉ KONAŤ V PREVÁDZKOVO-TECHNICKÝCH ZÁLEŽITOSTIACH 
 

 za prevádzkovateľa (ASEKOL SK s.r.o.) za obec 

Meno, priezvisko Ing. Marián Ďurinda Mgr. Antónia Bišková 

Telefón  054 4798 306 

Mobilný telefón  0948 200 851 0907 129 064 

FAX   

E-mail durinda@asekol.sk; zber@asekol.sk prednosta@zborov.sk 

mailto:durinda@asekol.sk


2 
 

uzatvárajú v dnešný deň, mesiac a rok na základe úplnej dohody o všetkých nižšie uvedených skutočnostiach v súlade s § 269 

ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) túto 

 

ZMLUVU O ZABEZPEČENÍ ODDELENÉHO ZBERU ELEKTROODPADU, BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV 
 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

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 o odpadoch, najmä 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 zberné dvory 

alebo zberné miesta, uvedené v zozname miest 

oddeleného zberu dohodnutého odpadu, ktorý je prílohou 

č. 1 k tejto zmluve. 

3. Prevádzkovateľ a obec uzatvárajú túto zmluvu 

o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a 

akumulátorov s cieľom zabezpečiť plnenie povinností 

združeného nakladania s uvedenými vyhradenými prúdmi 

odpadov, ktoré prevádzkovateľ zabezpečuje pre výrobcov 

zodpovedajúcich vyhradených výrobkov, prostredníctvom 

činnosti obce a Odpadového systému obce, ako služby 

poskytované obcou prevádzkovateľovi v súlade s platnou 

právnou úpravou. 

4. Pojem dohodnutý odpad vyskytujúci sa v tejto zmluve 

zahŕňa elektroodpad, batérie a akumulátory v rozsahu 

podľa čl. II ods. 3 tejto zmluvy a prílohy č. 2 k tejto zmluve. 

Povinnosť týkajúca sa oddeleného zberu sa vzťahuje 

samostatne na zber elektroodpadu a samostatne na zber 

batérií a akumulátorov, okrem prípadu, ak sú batérie a 

akumulátory súčasťou elektroodpadu. 

II. PREDMET ZMLUVY 

1. Obec sa touto zmluvou zaväzuje prevádzkovateľovi v 

rámci prevádzkovania Odpadového systému obce 

zabezpečovať oddelený zber dohodnutého odpadu, t. j. 

odoberať od konečných používateľov dohodnutý odpad za 

účelom ďalšieho nakladania alebo zaobchádzania s ním v 

súlade so zákonom o odpadoch. Prevádzkovateľ sa za to 

zaväzuje zaplatiť obci odmenu. 

2. Odpadový systém obce je zároveň systémom pre 

zabezpečenie oddeleného zberu dohodnutého odpadu. 

Oddelený zber dohodnutého odpadu realizovaný obcou sa 

touto zmluvou zapája do systému združeného nakladania 

s vyhradenými prúdmi odpadov, prevádzkovaného 

prevádzkovateľom pre výrobcov zodpovedajúcich 

vyhradených výrobkov, ktorí sú jeho zmluvnými partnermi. 

3. Oddelený zber dohodnutého odpadu podľa tejto zmluvy sa 

vzťahuje na elektroodpad z domácností a na použité 

prenosné batérie a akumulátory, bez ohľadu na výrobcu 

elektrozariadení, batérií a akumulátorov a dátum ich 

uvedenia na trh, pokiaľ príloha č. 2 tejto zmluvy 

nestanovuje inak. 

III. PRÁVA A POVINNOSTI OBCE 

1. Obec sa týmto zaväzuje: 

a) zabezpečiť v oblasti svojej pôsobnosti v rámci 
Odpadového systému obce oddelený zber dohodnutého 
odpadu a za tým účelom mať vytvorené miesto 
oddeleného zberu dohodnutého odpadu a zabezpečiť 
jeho prevádzkovanie na zbernom mieste, resp. 
zbernom dvore (ďalej len „zberné miesto“) uvedenom 
v prílohe č. 1 k tejto zmluve; 

b) ak je prevádzkovateľom zberného miesta uvedeného 
v prílohe č. 1 k tejto zmluve iná osoba než obec, 
zmluvne zaviazať prevádzkovateľa tohto zberného 
miesta k plneniu všetkých povinností podľa tejto zmluvy, 
vzťahujúcich sa na prevádzkovanie miesta oddeleného 
zberu dohodnutého odpadu, a vyžadovať ich plnenie; 

c) bezodkladne informovať prevádzkovateľa o tom, že 
poverila plnením svojich povinností v súvislosti 
s nakladaním s dohodnutým odpadom podľa tejto 
zmluvy tretiu osobu, a oznámiť prevádzkovateľovi 
identifikačné údaje tejto osoby (najmä jej obchodné 
meno, sídlo, IČO a kontaktnú osobu), ako aj 
bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi prípadné 
zmeny týchto údajov alebo zánik poverenia; 

d) zabezpečiť možnosť skladovania dohodnutého odpadu 
podľa Metodického pokynu; 

e)  zabezpečiť viditeľné označenie zberného miesta, a to 
informačnou tabuľou s označením „Miesto oddeleného 
zberu“, ktorú obci poskytne prevádzkovateľ; 

f) zabezpečiť priestory zberného miesta tak, aby 
dohodnutý odpad bol chránený pred poškodením, 
zničením alebo odcudzením, a zaistiť, aby spôsob 
vykonania oddeleného zberu dohodnutého odpadu, 
jeho uskladnenie a následné odovzdanie prepravcovi 
nesťažili jeho opätovné použitie alebo recykláciu 
v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými 
právnymi predpismi; podiel zjavne nekompletných 
elektrozariadení nesmie prekročiť 10% celkovej 
hmotnosti elektroodpadu odovzdaného na prepravu; 

g) oddelene zbierať dohodnutý odpad v súlade so 
zákonom o odpadoch, pokiaľ hmotnosť jedného 
zariadenia alebo jeho časti nepresiahne 70 kg, pokiaľ 
sa nejedná o veľké priemyselné celky alebo pokiaľ nie 
je výnimka výslovne uvedená v Metodickom pokyne; 

h) objednať u prevádzkovateľa odvoz oddelene 
zozbieraného dohodnutého odpadu zo zberného miesta 
včas, pred naplnením kapacity zberného miesta, 
vykonať nakládku dohodnutého odpadu a poskytovať 
potrebnú súčinnosť pri vykonaní jeho odvozu, vrátane 
umožnenia vjazdu prepravcu na zberné miesto, a to 
v prevádzkovej dobe zberného miesta, pokiaľ sa 
s prepravcom nedohodne na inej dobe; 

i) zabezpečiť, aby oddelene zozbieraný dohodnutý odpad 
bol odovzdaný vždy iba určenému prepravcovi 
(zmluvnému partnerovi prevádzkovateľa), ktorý 
zabezpečuje pre prevádzkovateľa prepravu oddelene 
zozbieraného dohodnutého odpadu zo zberného miesta 
k určenému spracovateľovi; 

j) zabezpečiť, aby pri odovzdaní oddelene zozbieraného 
dohodnutého odpadu prepravcovi bol vždy riadne, 
úplne a v súlade so skutočnosťou potvrdený dodací list 
a prípadne ďalšie dokumenty stanovené právnymi 
predpismi; 

k) uchovávať kópie dodacích listov a ďalších dokumentov 
stanovených právnymi predpismi pre nakladanie 
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s dohodnutým odpadom po dobu minimálne 5 rokov od 
dátumu ich vystavenia, pre potreby kontroly zo strany 
príslušných orgánov štátnej správy či prevádzkovateľa; 

l) umožniť prevádzkovateľovi, v prípade jeho požiadavky, 
vykonanie kontroly podľa čl. VI. tejto zmluvy; 

m) písomne aktualizovať prevádzkovateľovi identifikačné 
údaje zberného miesta v rozsahu prílohy č. 1 k tejto 
zmluve; 

n) viesť evidenciu oddelene zozbieraného dohodnutého 
odpadu zo zberného miesta na základe kópií dodacích 
listov a kópií ďalších dokumentov stanovených 
právnymi predpismi pre nakladanie s dohodnutým 
odpadom; 

o) zabezpečiť s ohľadom na nutnosť zamedzenia 
eventuálneho duplicitného vykazovania dohodnutého 
odpadu, s ktorým obec nakladá v zmysle tejto zmluvy, 
a v záujme nezávislého fungovania jednotlivých 
organizácií zodpovednosti výrobcov, že žiaden 
dohodnutý odpad ani jeho časť, s ktorým obec nakladá 
podľa tejto zmluvy, nebude na rovnaký alebo podobný 
účel odovzdávať a/alebo vykazovať duplicitne, t. j. 
nebude ho vykazovať alebo odovzdávať tretím osobám, 
a rovnako nebude žiaden dohodnutý odpad alebo jeho 
časť, s ktorým nakladá pre tretie osoby, odovzdávať 
a/alebo vykazovať prevádzkovateľovi; duplicitne 
vykázaný dohodnutý odpad sa pokladá za nepravdivo 
vykázaný a neprináleží zaň odmena; 

p) dôsledne a preukázateľne zabezpečiť oddelené 
ukladanie a nakladanie a oddelenú písomnú evidenciu 
kategórií elektrozariadení podľa prílohy č. 6 k zákonu o 
odpadoch v prípade, že umožní na zbernom mieste 
zber elektroodpadu rovnakých kategórií 
elektrozariadení pre inú organizáciu zodpovednosti 
výrobcov alebo pre výrobcov elektrozariadení, ktorí nie 
sú zmluvnými partnermi prevádzkovateľa; 

q) uchovávať prístupové kódy informačného systému 
prevádzkovateľa v tajnosti, chrániť ich pred zneužitím a 
neposkytnúť ich tretej osobe; 

r) jedenkrát ročne pri vykonávaní inventúry 
zhromažďovacích prostriedkov prevádzkovateľom 
oznámiť prevádzkovateľovi inventúrne čísla 
zhromažďovacích prostriedkov, ktoré má ku dňu 
vykonávania inventúry obec k dispozícii na zberných 
miestach, ktorých prevádzku zabezpečuje, alebo s 
ktorými inak disponuje, a stav týchto prostriedkov (príp. 
poškodenie a pod.) k uvedenému dátumu; toto 
oznámenie obec vykoná vždy najneskôr do piatich 
pracovných dní od výzvy prevádzkovateľa, 
prostredníctvom formulára odovzdaného obci 
prevádzkovateľom, alebo prostredníctvom 
informačného systému prevádzkovateľa, pokiaľ bude 
tento postup umožňovať. Prevádzkovateľ je povinný 
obec na túto povinnosť každoročne upozorniť svojím 
oznámením, a to aspoň prostredníctvom elektronickej 
pošty; 

s) bezodkladne ohlásiť prevádzkovateľovi škodu na 
zhromažďovacom prostriedku a uhradiť ju v plnej výške, 
pokiaľ škoda vznikla z dôvodov na strane obce; 

t) bezodkladne oznamovať poškodenie alebo odcudzenie 
zhromažďovacieho prostriedku prevádzkovateľovi 
a orgánom činným v trestnom konaní, pokiaľ 
poškodenie nasvedčuje spáchaniu trestného činu; 

u) informovať orgány činné v trestnom konaní, že 
zhromažďovací prostriedok je majetkom 
prevádzkovateľa; 

v) poskytovať prevádzkovateľovi a jeho poisťovni plnú 
súčinnosť pri vyšetrovaní poistnej udalosti a v trestnom 
konaní vedenom proti osobe obvinenej zo spáchania 

trestného činu proti majetku prevádzkovateľa; 

w) plniť ďalšie povinnosti stanovené zákonom o odpadoch 
a ďalšími právnymi predpismi, ktoré sa týkajú 
nakladania s dohodnutým odpadom podľa tejto zmluvy. 

2. Obec má právo: 

a) poveriť plnením svojich povinností pri nakladaní 
s dohodnutým odpadom podľa tejto zmluvy tretiu osobu, 
ktorá sa tým stane povereným prevádzkovateľom 
zberného miesta, a to s ohľadom na podmienky 
uvedené v ods. 1 písm. b) tohto článku; poverenie tretej 
osoby plnením povinností obce nezbavuje obec 
zodpovednosti za riadne a včasné plnenie jej povinností 
podľa tejto zmluvy; 

b) na zaplatenie odmeny od prevádzkovateľa podľa čl. V. 
tejto zmluvy; 

c) žiadať od prevádzkovateľa zabezpečenie odvozu 
oddelene zozbieraného dohodnutého odpadu 
triedeného v súlade s touto zmluvou a právnymi 
predpismi. 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA  

1. Prevádzkovateľ sa týmto zaväzuje: 

a) na svoje náklady poskytnúť obci a umiestniť na zberné 
miesto na základe zmluvy o výpožičke zhromažďovací 
prostriedok; 

b) dodať obci vzor dokumentu „Potvrdenie o prevzatí 
elektroodpadu“ a prípadne vzory iných dokumentov 
stanovených právnymi predpismi, a to do desiatich 
pracovných dní od uzatvorenia tejto zmluvy; 

c) zabezpečiť odvoz oddelene zozbieraného dohodnutého 
odpadu prostredníctvom zmluvného prepravcu, a to do 
7 pracovných dní od prijatia objednávky obce 
(povereného prevádzkovateľa zberného miesta);  

d) hradiť obci odmenu vo výške a spôsobom stanoveným 
v čl. V. tejto zmluvy; 

e) pri kontrole podľa čl. VI. tejto zmluvy, chrániť dôverné 
informácie, ktoré získa od obce, a oprávnené záujmy 
obce; 

f) na vyžiadanie oznámiť obci prístupové kódy do 
informačného systému prevádzkovateľa na webovom 
portáli www.asekol.sk, po tom, ako bude informačný 
systém sprevádzkovaný, a to do jedného mesiaca od 
doručenia žiadosti; 

g) mať po dobu trvania tejto zmluvy zriadené webové sídlo 
(súčasná adresa tohto sídla je www.asekol.sk). 

2. Prevádzkovateľ má právo:  

a) vykonávať kontrolu plnenia povinností obce podľa tejto 
zmluvy v súlade s čl. VI. tejto zmluvy prostredníctvom 
svojich zamestnancov alebo v spolupráci s externým 
subjektom (napr. audítorom); toho je povinný zmluvne 
zaviazať na ochranu dôvernosti informácií; 

b) uverejniť obec v databáze svojich zmluvných partnerov, 
prostredníctvom ktorých zabezpečuje oddelený zber 
dohodnutého odpadu, ktorá môže byť verejne prístupná 
prostredníctvom internetu, a informovať tretie osoby 
o uzatvorení či ukončení tejto zmluvy; 

c) predkladať obci návrhy zmien príloh č. 2 a 3 k tejto 
zmluve a Metodického pokynu postupom podľa čl. VIII. 
ods. 1 tejto zmluvy; prílohu č. 1 k tejto zmluve možno 
meniť a dopĺňať len na základe a v súlade s údajmi 
poskytnutými obcou; 

d) sprístupniť všetky platné formuláre podľa tejto zmluvy 
na webovom portáli www.asekol.sk. 

e) odmietnuť prevziať elektroodpad iný ako z domácností v 
zmysle definície § 32 odsek 7 a 8 zákona č. 79/2015 
Z.z. Zákon o odpadoch.  Za účelom ďalšieho 

http://www.asekol.sk/
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nakladania s týmto odpadom si môžu zmluvné strany 
dohodnúť osobitné podmienky mimo rámca tejto 
zmluvy.    

 

V. ODMENA, PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaplatiť obci za 

zabezpečovanie oddeleného zberu dohodnutého odpadu 

podľa tejto zmluvy odmenu, ktorej výška je stanovená v 

sadzobníku odmien, ktorý tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve; 

konkrétna výška sa vypočíta tak, že: 

a) príslušnou sadzbou odmeny sa vynásobí hmotnosť 
(v kg) oddelene zozbieraného dohodnutého odpadu, 
odovzdaného určenému prepravcovi v prípade 
dohodnutého odpadu vykazovaného na základe 
hmotnosti; 

b) príslušnou sadzbou odmeny sa vynásobí počet kusov 
oddelene zozbieraného dohodnutého odpadu, 
odovzdaného určenému prepravcovi v prípade 
dohodnutého odpadu vykazovaného na základe počtu 
kusov; 

c) stanoví sa na základe počtu zmluvne prevádzkovaných 
zberných miest v prípade paušálnej odmeny; 

d) prípadná bonusová zložka odmeny sa vypočíta podľa 
postupu uvedeného v prílohe č. 3 k tejto zmluve. 

Obec výslovne potvrdzuje, že touto odmenou je plne 

vyporiadaná povinnosť prevádzkovateľa na úhradu 

nákladov spojených so zberom a triedením dohodnutých 

odpadov, ktorá vyplýva zo zákona o odpadoch a 

prípadných ďalších právnych predpisov. 

2. Výšku odmeny vypočíta prevádzkovateľ podľa ods. 1 tohto 

článku na základe súčtu čiastočných odmien podľa ods. 1 

písm. a), b), c) tohto článku pre obdobie kalendárneho 

štvrťroka (ďalej len „Obdobie“). Tento údaj na fakturáciu 

bude obci dodaný prevádzkovateľom v elektronickej 

podobe najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní od 

ukončenia príslušného Obdobia. 

3. Pokiaľ zmluva trvala iba časť obdobia podľa ods. 2 tohto 

článku, je Obdobím tá časť obdobia podľa ods. 2 tohto 

článku, počas ktorej zmluva trvala. Plnenie za príslušné 

Obdobie sa považuje za uskutočnené posledným dňom 

Obdobia. 

4. Odmena za príslušné Obdobie je považovaná za cenu bez 

dane z pridanej hodnoty (DPH). Pokiaľ je obec povinná na 

základe osobitného predpisu uplatniť DPH, potom sa DPH 

k stanovenej odmene pripočítava. 

5. Odmena za príslušné Obdobie je splatná do tridsiatich 

(30) dní od vystavenia faktúry obcou (povereným 

prevádzkovateľom zberného miesta), a to za predpokladu, 

že faktúra je doručená prevádzkovateľovi minimálne 

pätnásť (15) dní pred jej splatnosťou. Ak je faktúra 

doručená neskôr, predlžuje sa jej splatnosť o dobu, 

o ktorú bola vyššie dohodnutá doba na doručenie faktúry 

prekročená.  

6. V prípade, že plnenia poskytované podľa tejto zmluvy 

podliehajú DPH, musí faktúra obsahovať náležitosti 

daňového dokladu podľa ustanovení zákona č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. 

7. Podrobnosti postupu pri fakturácii môže ďalej upraviť 

Metodický pokyn. 

8. Odmena za príslušné Obdobie musí byť obcou 

(povereným prevádzkovateľom zberného miesta) 

vyfakturovaná do 12 mesiacov po jeho skončení. Pokiaľ 

tak obec (poverený prevádzkovateľ zberného miesta) 

neurobí, právo na vyplatenie odmeny zaniká. 

VI. KONTROLA, SANKCIE A DÔVERNOSŤ  

1. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať kontrolu plnenia 

povinností obce podľa tejto zmluvy, najmä kontrolu 

pravdivosti a úplnosti poskytnutých údajov a súladu 

nakladania s dohodnutým odpadom s touto zmluvou a 

právnymi predpismi, a to predovšetkým revíziou dodacích 

listov a evidencie vedenej obcou alebo povereným 

prevádzkovateľom zberného miesta podľa právnych 

predpisov a čl. III ods. 1 písm. n) tejto zmluvy, a kontrolou 

zberného miesta. Kontrolu vykonáva na zbernom mieste 

prevádzkovateľ alebo osoba písomne poverená 

prevádzkovateľom, a to kedykoľvek na požiadanie 

prevádzkovateľa, najneskôr však do 14 dní od doručenia 

tohto požiadania obci, pokiaľ sa zmluvné strany v 

konkrétnom prípade nedohodnú inak. Obec sa týmto 

zaväzuje poskytnúť osobe poverenej vykonaním kontroly 

všetku súčinnosť potrebnú na riadne vykonanie kontroly, 

najmä sa zaväzuje zaistiť, aby tejto osobe bol umožnený 

vstup do priestorov zberného miesta a aby jej boli 

predložené všetky vyžiadané doklady týkajúce sa tejto 

zmluvy a jej plnenia. O výsledku kontroly sa spíše správa, 

ktorej jedno vyhotovenie sa doručuje obci. 

2. Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä 

porušenie týchto záväzkov zo strany obce: 

a) uloženie iných odpadov alebo zariadení ako 
dohodnutých odpadov do zhromažďovacích 
prostriedkov určených na oddelený zber dohodnutého 
odpadu podľa tejto zmluvy, pokiaľ nebude dohodnuté 
inak, 

b) nesprávne zaradenie oddelene zozbieraných 
dohodnutých odpadov, 

c) nedostatočné zabezpečenie zberného miesta, 

d) neoprávnené vyúčtovanie (fakturácia) odmeny alebo jej 
časti alebo duplicitné, nepravdivé či neúplné vykázanie 
údajov o množstve alebo hmotnosti oddelene 
zozbieraného dohodnutého odpadu (vrátane uvedenia 
alebo potvrdenia nepravdivých alebo neúplných údajov 
na dodacom liste), alebo počtu prevádzkovaných 
zberných miest, 

e) opakované porušenie iných povinností obce 
stanovených touto zmluvou alebo právnymi predpismi, 

f) nepripravenie dohodnutého odpadu na odvoz v 
minimálnom množstve uvedenom v tejto zmluve alebo v 
Metodickom pokyne, alebo 

g) porušenie povinnosti podľa čl. III ods. 1 písm. o) a písm. 
p) tejto zmluvy. 

3. Obec sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie nedostatkov 

zistených kontrolou v lehote stanovenej 

prevádzkovateľom, ktorá musí byť aspoň 7 pracovných 

dní. 

4. V prípade závažného porušenia tejto zmluvy je 

prevádzkovateľ oprávnený vyúčtovať obci zmluvnú pokutu 

a obec je povinná ju prevádzkovateľovi zaplatiť, a to: 

a) pri porušení podľa ods. 2 písm. a) až e) vo výške 200,- 
EUR; 

b) pri porušení podľa odseku 2 písm. g) vo výške 
trojnásobku vyplatenej zmluvnej odmeny za 
predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov, 
maximálne 1000,- EUR; 

c) pri porušení podľa odseku 2 písm. f) vo výške nákladov 
účelne vynaložených prepravcom pri „zbytočnej jazde“.  

V prípade, že obec (poverený prevádzkovateľ zberného 
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miesta) uvedie alebo potvrdí v dodacom liste nepravdivé 

alebo neúplné údaje, je obec (poverený prevádzkovateľ 

zberného miesta) povinná vrátiť prevádzkovateľovi 

neoprávnene vyplatenú odmenu, a to vrátane úrokov z 

omeškania v zákonnej výške za dobu od neoprávneného 

vyplatenia odmeny do jej vrátenia prevádzkovateľovi. 

Obec (poverený prevádzkovateľ zberného miesta) je 

povinná neoprávnene vyplatenú odmenu vrátiť najneskôr 

do 30 dní od vyžiadania prevádzkovateľom. 

Ničím z uvedeného nie je dotknuté právo prevádzkovateľa 

vypovedať zmluvu ani právo na náhradu škody. 

5. Obec je oprávnená vyúčtovať prevádzkovateľovi: 

a) pri nedodržaní povinnosti zabezpečiť prostredníctvom 
určeného prepravcu odvoz odoberaného dohodnutého 
odpadu do 7 pracovných dní od prijatia riadnej 
objednávky obce (povereného prevádzkovateľa 
zberného miesta) zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR 
za každé jedno porušenie tejto povinnosti. Táto sankcia 
sa neuplatní v prípade, že prepravcom zabezpečujúcim 
odvoz dohodnutého odpadu zo zberných miest podľa 
prílohy č. 1 tejto zmluvy mala byť (spravidla na základe 
subdodávky pre prepravcu prevádzkovateľa) osoba, 
ktorá je priamym prevádzkovateľom zberného miesta; 

b) pri nedodržaní termínu úhrady odmeny riadne 
vyúčtovanej podľa čl. V. tejto zmluvy úroky z omeškania 
vo výške 0,03 % z fakturovanej čiastky za každý aj 
začatý kalendárny deň omeškania. 

Tým nie je dotknuté právo obce vypovedať zmluvu, ani 

právo na náhradu škody. 

6. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú zachovávať mlčanlivosť 

o všetkých dôverných skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou, a chrániť dôvernosť 

informácií druhej zmluvnej strany pred ich neoprávneným 

použitím tretími osobami. Prevádzkovateľ je povinný 

zaistiť zachovanie mlčanlivosti aj zo strany osôb, ktoré 

poveril vykonaním kontroly podľa čl. VI. ods. 1. 

7. Prevádzkovateľ je oprávnený uvádzať obec, jej 

identifikačné údaje a tiež identifikačné a prevádzkové 

údaje zberných miest podľa tejto zmluvy na svojom 

webovom portáli www.asekol.sk, s tým, že obec berie na 

vedomie a súhlasí, že tieto údaje sa nepovažujú za 

dôverné v zmysle predchádzajúceho ustanovenia tohto 

článku zmluvy. 

VII. DOBA TRVANIA ZMLUVY 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť v deň jej podpisu oboma 

zmluvnými stranami a je účinná dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia na webovom sídle obce. 

2. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Každá 

zmluvná strana je oprávnená písomne vypovedať túto 

zmluvu bez udania dôvodu. Zmluva zaniká v takom 

prípade uplynutím výpovednej doby v trvaní 12 mesiacov 

od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Počas 

výpovednej doby musia byť dodržané všetky záväzky 

zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy. 

3. Prevádzkovateľ je oprávnený písomne vypovedať túto 

zmluvu s okamžitou účinnosťou ku dňu doručenia 

výpovede obci: 

a) v prípade závažného porušenia tejto zmluvy obcou 
(povereným prevádzkovateľom zberného miesta) podľa 
čl. VI. ods. 2 tejto zmluvy, pokiaľ obec (poverený 
prevádzkovateľ zberného miesta) nevykonala nápravu 
ani v dodatočne stanovenej lehote podľa čl. VI. ods. 3 
tejto zmluvy alebo pokiaľ obec (poverený 
prevádzkovateľ zberného miesta) tieto povinnosti 
porušila opakovane, 

b) pokiaľ obec (poverený prevádzkovateľ zberného 
miesta) opakovane neposkytla prevádzkovateľovi 
súčinnosť potrebnú na riadne vykonanie kontroly podľa 
čl. VI. ods. 1 tejto zmluvy alebo túto kontrolu zmarila, 

c) pokiaľ je voči obci (poverenému prevádzkovateľovi 
zberného miesta) ako povinnej vedená exekúcia, alebo 

d) ak na strane obce (povereného prevádzkovateľa 
zberného miesta) nastala iná závažná skutočnosť 
odôvodňujúca záver, že nie je ďalej schopná riadne 
plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, napr. ak bol voči 
obci zavedený ozdravný režim alebo nútená správa 
alebo ak bol na majetok povereného prevádzkovateľa 
zberného miesta vyhlásený konkurz alebo povolená 
reštrukturalizácia alebo ak bolo konkurzné konanie 
zastavené pre nedostatok majetku. 

4. Obec je oprávnená písomne vypovedať túto zmluvu 

s okamžitou účinnosťou ku dňu doručenia výpovede 

prevádzkovateľovi: 

a) prevádzkovateľ mešká s úhradou odmeny podľa čl. V. 
tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 6 týždňov, alebo 

b) ak bol na majetok prevádzkovateľa vyhlásený konkurz 
alebo povolená reštrukturalizácia alebo ak bolo 
konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku.  

5. Okrem vyššie dohodnutých dôvodov má každá zo 

zmluvných strán 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. 

6. Výpoveďou ani odstúpením od zmluvy nie je dotknuté 

právo zmluvnej strany na zmluvnú pokutu, náhradu škody 

alebo iné práva, ktoré jej vznikli na základe tejto zmluvy do 

dňa jej ukončenia. 

7. Výpoveď aj odstúpenie od zmluvy sa doručuje vždy 

poštou vo forme doporučenej poštovnej zásielky na 

korešpondenčnú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

Pokiaľ adresát zásielku neprevezme alebo si ju 

nevyzdvihne v úložnej dobe, považuje sa posledný deň 

úložnej doby za deň doručenia. Zmluvné strany sú 

povinné vzájomne si písomne oznamovať zmenu svojich 

údajov, ktoré sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy, bez 

zbytočného odkladu, najneskôr ale do 14 dní od zmeny 

údajov. 

8. V prípade zániku tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné 

vyrovnať svoje záväzky podľa tejto zmluvy, a obdobne 

podľa tejto zmluvy urobiť vo vzájomnej súčinnosti najmä 

všetko potrebné na to, aby v dôsledku zániku tejto zmluvy 

nedošlo k porušeniu všeobecne platných právnych 

predpisov vzťahujúcich sa na oddelený zber dohodnutého 

odpadu. 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Prevádzkovateľ je oprávnený prostredníctvom oznámenia 

obci, písomne, faxom alebo prostredníctvom elektronickej 

pošty, vykonať zmenu príloh č. 2 alebo 3 k tejto zmluve 

alebo Metodického pokynu (ďalej v tomto odseku len 

„Prílohy“), a to aspoň dva mesiace pred okamihom 

účinnosti tejto zmeny; toto oznámenie sa považuje za 

návrh zmeny Príloh a pokladá sa za vykonané v deň 

doručenia písomne, faxom alebo prostredníctvom 

elektronickej pošty obci a musí v ňom byť uvedený dátum, 

kedy zmena Príloh nadobúda účinnosť. V prípade 

vykonania oznámenia prevádzkovateľa o zmene Príloh je 

obec oprávnená písomne vypovedať túto zmluvu; výpoveď 

predstavuje zmluvnými stranami dohodnutý výlučný 

nástroj na vyjadrenie nesúhlasu s návrhom zmeny Príloh. 

Právo vypovedať zmluvu môže obec využiť iba do jedného 
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mesiaca od doručenia oznámenia o zmene Príloh a vo 

výpovedi musí byť uvedený výslovný odkaz na toto 

ustanovenie zmluvy. V prípade, že výpoveď nebude 

písomná, nebude obsahovať výslovný odkaz na toto 

ustanovenie zmluvy alebo bude prevádzkovateľovi 

doručená po uplynutí jednomesačnej lehoty, je neplatná. 

V prípade, že obec platne vypovie zmluvu v uvedenej 

lehote, zmluva zaniká ku dňu, ktorý bezprostredne 

predchádza dňu, kedy zmena Príloh nadobudne účinnosť. 

V prípade, že obec po doručení  oznámenia o zmene 

Príloh nevypovie zmluvu stanoveným spôsobom, má sa 

za to, že akceptovala návrh na zmenu Príloh a zmena 

Príloh je potom pre obe zmluvné strany záväzná. 

2. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej 

republiky, najmä zákonom o odpadoch, Obchodným 

zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi. 

3. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, 

neúčinným alebo nevymáhateľným, nemá to vplyv na 

platnosť ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ z povahy 

zmluvy, z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 

uzatvorená, nevyplýva, že toto ustanovenie nemožno od 

ostatného obsahu zmluvy oddeliť. Pre prípad, 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 rovnakým alebo podobným účelom. 

V prípade, že dôjde k zmene právnej úpravy (najmä 

zákona o odpadoch alebo jeho vykonávacích predpisov) a 

táto zmena si vyžiada zmenu tejto zmluvy, zmluvné strany 

sa zaväzujú túto zmluvy uviesť do súladu so zmenenými 

právnymi predpismi, a to najneskôr do jedného mesiaca 

od nadobudnutia účinnosti takejto zmeny. 

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 príslušnému právu. 

5. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých 

po podpise zmluvy obdrží 1 vyhotovenie obec a jedno 

vyhotovenie prevádzkovateľ. 

6. Túto zmluvu možno meniť, dopĺňať alebo zrušiť 

(s výnimkami výslovne uvedenými) iba písomnou formou; 

písomná forma je nevyhnutná aj na právne úkony 

smerujúce k vzdaniu sa požiadavky na písomnú formu. 

Osoby oprávnené konať v prevádzkovo-technických 

záležitostiach nie sú bez osobitného písomného 

splnomocnenia oprávnené meniť túto zmluvy ani jej 

prílohy. 

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 si týmto vzájomne udeľujú výslovný súhlas 

so zasielaním správ, informácií, potvrdení o doručení 

správ, urgencií a iných oznámení vo veciach tejto zmluvy 

a jej plnenia prostredníctvom elektronických prostriedkov, 

najmä prostredníctvom elektronickej pošty, na svoje 

elektronické kontakty (spravidla na adresy elektronickej 

pošty). Tento súhlas sa ďalej vzťahuje i na zasielanie 

obchodných oznámení vo veci zabezpečovania plnenia 

súvisiacich služieb. 

9. Obec potvrdzuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy 

prevzala od prevádzkovateľa metodický pokyn pre 

obsluhu miesta oddeleného zberu dohodnutého odpadu 

(v tejto zmluve len „Metodický pokyn“) a zoznámila sa s 

ním. Metodický pokyn je pre obe zmluvné strany záväzný. 

10. 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: Zoznam miest oddeleného zberu dohodnutého odpadu 

Príloha č.2: Zoznam dohodnutého odpadu určeného na oddelený zber 

Príloha č.3: Sadzobník odmien 

Príloha č.4: Metodický pokyn 

 

 

 

Za prevádzkovateľa:       Za obec: 

 

 

V Bratislave   dňa     V Zborove  dňa 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________     _____________________________ 

             ASEKOL SK s.r.o. Obec Zborov  

             Mgr. Ronald Blaho   Ján Lukáč 

            konateľ spoločnosti starosta obce 
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Príloha č. 1 

 

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA MIESTA ODDELENÉHO ZBERU: 

UMIESTNENIE ZBERNÉHO MIESTA / ZBERNÉHO DVORA (ZM) 

 Názov  

 Ulica, č. p./ č. or.   

 PSČ   

 Obec   

PREVÁDZKOVATEĽ ZM 

OBCHODNÉ MENO / NÁZOV    

IČO / IČ DPH  

Sídlo  

Ulica, č. p./ č. or.   

PSČ   

Obec   

Kontaktná  

osoba 

prevádzkovateľa 

ZM 

 zmluvné záležitosti technické záležitosti kontakt na ZM 

Meno a priezvisko     

Titul     

Funkcia    

Tel./fax     

Mobil     

E-mail     

TECHNICKÉ ÚDAJE ZM 

Plocha ZM (m2)    

Druhy triedených odpadov   

Možnosť umiestnenia zhromažďovacích prostriedkov na oddelený zber elektroodpadu 

Spevnená plocha (m2)  

  

PREVÁDZKOVÁ DOBA ZM 
Zoznam rozhodnutí na povolenie prevádzky ZM (druh 

rozhodnutia, dátum, vydal) 

Pondelok     

Utorok      

Streda     

Štvrtok     

Piatok     

Sobota      

Nedeľa     

Slúži ZM ako zberné miesto pre iný druh zberu odpadov – napr. mobilný zber (prosíme vypísať) 

  

Slúži ZM ako miesto oddeleného zberu pre iné organizácie zodpovednosti výrobcov (prosíme vypísať)  
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Príloha č. 2 

 

 
 

 

ŠPECIFIKÁCIA ELEKTROODPADU URČENÉHO NA ODDELENÝ ZBER 
 

 

Zoznam elektrozariadení podľa kategórií v zmysle prílohy č. 7 a 8 k vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z. z. 

1 Veľké domáce spotrebiče 

2  Malé domáce spotrebiče 

3 Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia 

4 Spotrebná elektronika 

5 Osvetľovacie zariadenia 

6 Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných náradí) 

7 Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely 

8 Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov) 

9 Prístroje na monitorovanie a kontrolu 

10 Predajné automaty 

 

 

 

Katalógové čísla odpadov v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., 

 

16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N 

16 02 12  Vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N 

16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N 

16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O 

16 02 15 Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N 

16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15 O 

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N 

20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce 

nebezpečné časti 

N 

20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35  O 

 

 

16 06 01 Olovené batérie N 

16 06 02  Niklovo-Kadmiové batérie N 

16 06 03 Batérie obsahujúce ortuť N 

16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O 

16 06 05 Iné batérie a akumulátory O 

20 01 33 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie 

a akumulátory obsahujúce tieto batérie 

N 

20 01 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O 
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Príloha č. 3 

 

 

SADZOBNÍK ODMIEN 

 

 

Druh elektroodpadu: Výška odmeny / kg 
[EUR bez DPH] 

Platba za Televízne prijímače (kategória 4.2) a zobrazovacie zariadenia (kategória 3.5) bez 
rozdielu technológie  

0,033 
 

Platba za chladiarenske spotrebiče, chladničky a klimatizačné zariadenia (kategória 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.17, 1.17a)   

0,033 

Platba za ostatné elektroodpady  0,033 

Platba za použité batérie a akumulátory 0,30 
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Príloha č. 4 

 

 

 

Metodický pokyn  
 
Pre obsluhu miesta spätného zberu, oddeleného zberu alebo zberného miesta elektroodpadu (ZM) 
 

Čl. 1 Všeobecné podmienky 
 
a) Základné ustanovenia: 
 

1. Obec / prevádzkovateľ ZM má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení oddeleného zberu alebo spätného zberu 
elektroodpadu s organizáciou zodpovednosti výrobcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov ASEKOL SK s.r.o 
(ďalej len „OZV“). 

2. Obec / prevádzkovateľ ZM je povinný zabezpečiť, aby ZM spĺňalo všetky požiadavky stanovené všeobecne záväznými 
právnymi predpismi (najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška 
MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými 
prúdmi odpadov), zmluvou uvedenou v bode 1 a týmto Metodickým pokynom. 

3. Obec / prevádzkovateľ ZM umožní OZV alebo ním poverenej osobe vstup, vjazd a kontrolu či audit súladu prevádzky 
ZM s právnymi predpismi a zmluvnými podmienkami. 

4. ZM má spevnenú plochu, je oplotené, prípadne inak zabezpečené proti vniknutiu neoprávnených osôb a 
v prevádzkovej dobe je prítomná odborná obsluha.  

5. ZM má dostatočnú minimálnu kapacitu, ktorá je špecifikovaná v článku 2. tohto Metodického pokynu (Minimálne 
množstvo elektroodpadu pre objednanie odvozu). 

6. Obsluha SM odoberá elektroodpad  kompletný a v takom stave, aby nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť osôb, 
ktoré vykonávajú jeho zber a prepravu; OZV môže stanoviť bližšiu špecifikáciu kompletnosti elektrodpadu.   

7. Elektroodpady budú uvádzané do evidencie odpadov a budú označované ako odpady. Pri zbere nebezpečných 
elektroodpadov sa bude viesť evidencia odpadov a nebezpečné odpady budú označené identifikačnými listmi 
nebezpečného odpadu.  

8. Podiel zjavne nekompletného elektroodpadu môže byť maximálne 10 %  
9. Pre označenie miesta oddeleného alebo spätného zberu elektroodpadu slúži informačná tabuľa, viditeľne umiestnená 

a čitateľná z verejne prístupného priestranstva.  
 
 
b)  Ak nie je dohodnuté inak, zber elektroodpadu je zaisťovaný pre všetky historické i nové elektrozariadenia (bez 

ohľadu na značku) kategórií 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 (v zmysle prílohy č. 7 k vyhláške MŽP SR č. 737/2015 
Z.z.) 

 
  
c)  Elektroodpad, ktorý sa nesmie prijímať v rámci oddeleného zberu a spätného zberu: 
 

Zariadenia s hmotnosťou vyššou než 70 kg.  
 

Priemyselné zariadenia používané podnikateľskými subjektmi pre podnikateľskú činnosť (spravidla veľkoobjemové).  
 
 Elektroodpady nekompletné, ktoré nebudú obsahovať súčasti a komponenty nutné pre ich činnosť.   
 

 
 

Čl. 2 Objednanie odvozu 
 
1. Minimálne množstvo elektroodpadu pre objednanie odvozu 
 
Veľké domáce spotrebiče (kategória 1): 
 minimálne množstvo pre odvoz je 20 kusov   

 
Televízne prijímače a zobrazovacie zariadenia (kategória 3.5 a 4.2):  
 minimálne množstvo pre odvoz je 50 kusov 
 
Ostatný elektroodpad: 
 Minimálne množstvo pre odvoz je 250 kg. 

 
2. Objednávka odvozu 
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Objednane odvozu prostredníctvom e-mailu: zber@asekol.sk  alebo  informačného systému – prostredníctvom  prístupových 
kódov na webový portál www.asekol.sk  
 
Telefonický kontakt OZV pre riešenie zmluvných a technických záležitostí:  
 
+421 948 405 520,  
+421 (2) 3211 8805 
 
Doba odvozu elektroodpadu po jeho objednaní je 7 pracovných dní po obdržaní objednávky. OZV zaisťuje odvoz elektroodpadu 
zmluvným dopravcom. 
 
 
 

3. Doklady a fakturácia  

 
Dopravca pri odvoze preberá elektroodpad a odobraný počet a napíše do dodacieho listu a na jeho kópiu.  
 
Pri elektroodpadoch zhromažďovaných v zhromažďovacích prostriedkoch dopravca pri odvoze zapíše odobraný počet 
zhromažďovacích prostriedkov a ich hmotnosť do dodacieho listu a na jeho kópiu. 
 
Jednu potvrdenú kópiu dodacieho listu a jedno vyhotovenie sprievodného listu nebezpečných odpadov  obdrží obsluha ZM.   
 
Doklady o nakladaní s elektroodpadom archivovať minimálne po dobu 5 rokov od ich vystavenia. 
 
Podkladom pre fakturáciu sú vyplnené dodacie listy potvrdené dopravcom s uvedeným číslom objednávky za príslušný 

kalendárny štvrťrok. Fakturácia prebieha na základe “avíza” zaslaného obci alebo prevádzkovateľovi  ZM  organizáciou 
zodpovednosti výrobcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov ASEKOL SK s.r.o. 

 

 

mailto:zber@asekol.sk
http://www.asekol.sk/

