
Zmluva o budúcej zmluve 
o plnení povinností podľa 

Zákona o odpadoch ako tretia osoba
v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Obchodné meno: 
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba: 
Telefonické spojenie: 
Fax, e-mail:

Mesto Stupava
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Ing. Mgr. art. Roman Maroš, primátor
00 305 081
2020643724
Ing. Ľubica Konswaldová 
02/60200925
lubica.konswaldova@stupava.sk

ďalej ako „objednávateľ“ služby (mesto)

2. Obchodné meno: 
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
IČ DPH:
Označenie registra: 
Kontaktná osoba: 
Telefonické spojenia: 
e-mail:

AKU-TRANS, spol. s r. o.
Niklová 4313, 926 01 Sereď
Ing. Mária Machalíková, CSc., konateľ spoločnosti
34 136 924
SK 20 20 407 906
OS Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 30626/T 
Ing. Štefan Machalík 
031/789 86 28 
akutrans@akutrans.sk

ďalej ako „poskytovateľ“ alebo ,,vykonávateľ“(recyklátor)

Článok I.

1. Mesto má záujem na riadnom plnení svojich povinností vzniknutých na základe alebo 
v súvislosti so Zákonom o odpadoch platným od 1.1.2014 v znení neskorších predpisov 
v oblasti nakladania s odpadmi - pre všetky druhy použitých batérii a akumulátorov.

2. Poskytovateľ (recyklátor) je  spoločnosťou, ktorá je  členom systému zberu, dopravy a recyklácie 
použitých batérii a akumulátorov. Poskytovateľ (recyklátor) zabezpečuje vykonávanie zberu, 
dopravy a recyklácie všetkých druhov použitých batérii a akumulátorov, ako aj plnenie 
povinností podľa Zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov ako tretia osoba.

3. Použité batérie a akumulátory, ktorých držiteľom bolo mesto, boli v minulosti prostredníctvom 
zberného dvora Mesta Stupava vybrané a mestom odovzdávané poskytovateľovi 
(recyklátorovi), ktorý vykonával ich zhodnotenie.

4. Strany v nadväzujúc na vyššie uvedené potvrdzujú záujem zachovať a prehĺbiť spoluprácu 
v oblasti nakladania s odpadmi - pre všetky druhy použitých batérii a akumulátorov tak, že 
poskytovateľ (recyklátor) bude pre mesto v budúcnosti partnerom plnenia povinností mesta 
podľa Zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov tak, že bude pre mesto vystupovať ako 
tretia osoba podľa Zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, pričom zberný dvor Mesta 
Stupava ostáva naďalej zberným miestom podľa doterajšej zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak by vznikli na strane recyklátora akékoľvek prekážky 
v poskytovaní služieb ako tretej osoby podľa platného Zákona o odpadoch (v znení neskorších 
prepisov) preberú tieto služby automaticky účastníci toho istého systému zberu, odvozu 
a zhodnotenia použitých batérii a akumulátorov a to:
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a) MACH TRADE spol. s r.o., Niklová ul., Sereď 926 01 ako tretej osoby alebo
b) INSA spol. s r.o., so sídlom: Niklová ul., Sereď 926 01 ako tretej osoby.

Článok II.

1. Touto zmluvou nie sú dotknuté zmluvné vzťahy mesta s osobami vykonávajúcimi zber a 
dopravu použitých batérii a akumulátorov, a mesto bude samostatne rozhodovať o vstupe do 
zmluvných vzťahov s osobami vykonávajúcimi zber a dopravu použitých batérii 
a akumulátorov, ako aj o obsahu takýchto zmluvných vzťahov podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o 
odpadoch v znení neskorších predpisov zo strany poskytovateľa

2. Mesto je  podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov zo strany 
poskytovateľa oprávnená samostatne vybrať dopravcu a zberateľa použitých batérii 
a akumulátorov, pričom konečným recyklátorom týchto použitých batérii a akumulátorov bude 
poskytovateľ (recyklátor). Recyklátor sa zaväzuje, že neodmietne rokovania o recyklácii 
použitých batérii a akumulátorov so žiadnym zmluvným partnerom (ako zberateľom) mesta.

3. Táto zmluva o plnení povinností mesta podľa Zákona o odpadoch zo strany poskytovateľa ako 
tretej osoby sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok III.

1. Vzhľadom na prijatie nového Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov zo dňa 17. marca 2015 (ďalej len „Nový zákon o odpadoch“) považujú 
zmluvné strany za nevyhnutné upraviť spoluprácu zmluvných strán v budúcnosti za účelom 
zabezpečenia kontinuálneho a komplexného plnenia povinností mesta v zmysle Nového zákona 
o odpadoch.

2. Poskytovateľ má záujem na získaní autorizácie na činnosť tretej osoby podľa § 89 odsek 1 písm. 
b) Nového zákona o odpadoch, pričom sa zaväzuje, že túto autorizáciu získa pre všetky druhy 
batérií a akumulátorov najneskôr v zákonom stanovenej lehote, t.j. najneskôr do 30.06.2016 
(ďalej len „Autorizácia“), tak aby mohol zabezpečiť nakladanie s použitými batériami 
a akumulátormi na území mesta ako tretia osoba.

3. Zmluvné strany sa v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka dohodli, že na základe 
podmienok stanovených v tejto zmluve uzatvoria medzi sebou zmluvu o zabezpečení 
nakladania s použitými batériami a akumulátormi všetkých druhov pre mesto (ďalej len 
„Zmluva o nakladaní s batériami a akumulátormi“), čo bude zabezpečovať poskytovateľ 
ako tretia osoba (§ 44 Nového zákona o odpadoch).

4. Uzatvorením tejto zmluvy o budúcej zmluve plní mesto svoju zákonnú povinnosť umožniť 
tretej osobe zavedenie a prevádzkovanie systému oddeleného zberu použitých prenosných 
batérií a akumulátorov na území mesta.

5. Predmetom Zmluvy o nakladaní s batériami a akumulátormi bude spolupráca zmluvných strán 
v oblasti plnenia príslušných povinností mesta v oblasti nakladania s použitými batériami 
a akumulátormi zo strany poskytovateľa ako tretej osoby (§44 Nového zákona o odpadoch) 
v súlade s Novým zákonom o odpadoch.

6. Zmluva o nakladaní s batériami a akumulátormi bude medzi zmluvnými stranami uzatvorená na 
základe výzvy poskytovateľa, pričom poskytovateľ je  oprávnený objednávateľa vyzvať na 
uzatvorenie zmluvy bez zbytočného odkladu po získaní Autorizácie. Zmluvné strany sa 
alternatívne dohodli, že Zmluvu o nakladaní s batériami a akumulátormi uzatvoria na základe 
výzvy poskytovateľa bez zbytočného odkladu po podaní žiadosti poskytovateľa o udelenie 
Autorizácie, a to s odkladacou podmienkou účinnosti Zmluvy o nakladaní s batériami a
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akumulátormi viazanej na získanie Autorizácie.

7. Obsahom Zmluvy o nakladaní s batériami a akumulátormi bude činnosť poskytovateľa ako 
tretej osoby pre mesto v zmysle Zákona o odpadoch v oblasti nakladania s použitými batériami 
a akumulátormi na území mesta. Rozhodujúcim pre určenie obsahu zmluvy bude Zákon 
o odpadoch a obsah Autorizácie (v takomto poradí).

8. Mesto súhlasí a potvrdzuje, že ustanovenia tohto článku zmluvy sa považujú za riadny podklad 
pre účely získania Autorizácie poskytovateľa. Záväzok zmluvných strán na uzatvorenie Zmluvy 
o nakladaní s batériami a akumulátormi trvá do jej uzatvorenia, najneskôr však do 30.06.2015.
V prípade ak poskytovateľ do uvedeného dátumu autorizáciu nezíska, má objednávateľ právo 
odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie musí vykonať písomne na adresu poskytovateľa uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy, pričom odstúpenie je  účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi.

Článok IV.

1. Zmluvu možno ukončiť aj:
a. písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán ku dňu uvedenému v tejto 

dohode, inak ku dňu uzatvorenia dohody;
b. výpoveďou niektorej zo zmluvných strán s dvojmesačnou výpovednou 

lehotou, a to aj bez uvedenia dôvodu;
c. odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 8 článku III tejto 

zmluvy;
d. v ostatných prípadoch stanovených príslušnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky.

2. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci 
v ktorom bola druhej zmluvnej strane výpoveď doručená.

Článok V.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa poštou doručujú písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy na 
adresu sídla jednej Zmluvnej strany, uvedenú v tejto Zmluve alebo na inú adresu, ktorú jedna 
Zmluvná strana následne písomne oznámi druhej Zmluvnej strane, tak za deň doručenia 
písomnosti sa považuje aj deň (fikcia doručenia), v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom 
písomnosti odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý máme uplynie odberná 
lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, alebo v ktorý je  na zásielke doručovanej poštou 
adresátovi preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa 
odsťahoval“, „adresát je  neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne 
takáto poznámka zakladá na pravde.

2. Túto Zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť iba dohodou Zmluvných strán v písomnej forme.

3. Táto Zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na vzťahy, ktoré nie sú 
výslovne upravené v tejto Zmluve sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka 
a ostatné príslušné právne predpisy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu medzi 
Zmluvnými stranami, spor majú právomoc rozhodovať všeobecné súdy Slovenskej republiky.

4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy (alebo jeho časť) je  neplatné alebo 
neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť 
ďalších ustanovení tejto Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo 
samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa obe Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu 
nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým ustanovením tak, aby bol zachovaný účel, 
sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením.
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Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov.

6. Táto zmluva je  vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, z toho dve (2) vyhotovenia pre 
objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre poskytovateľa.

S s a s á i.......... , dňa .fklíLSM ®

flKU - TPfiNS.
Niklová 4313,926  01 

ICO: 34136S 
IČ DPH: SK20;

poskytovateľ^ykonávateľ 
AKU-TRANS, spol. s r. o.

Príloha:
- Potvrdenie MŽP o zápise do registra pre batérie a akumulátory AKU-TRANS, spol. s r. o.,
- Potvrdenie MŽP o zápise do registra pre batérie a akumulátory MACH TRADE spol. s r.o.,
- Potvrdenie MŽP o zápise do registra pre batérie a akumulátory INSA s.r.o.

TRADE



Potvrdenie o zápise do Registra pre batérie a akumulátory

Bratislava 01. 04. 2014

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 48c ods. 15 a § 68 ods. 2 

písm. aa) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov potvrdzuje zapísanie tretej osoby do Registra pre batérie 
a akumulátory.

Dátum registrácie: 01.04.2014

Číslo registrácie: TOBAT 02

Obchodné meno: MACH TRADE, spol. s r. o.

Sídlo: Niklová ul., 926 01 Sereď

IČO: 31 347011

Štatutárny orgán: Ing. Štefan Machalík

^  / /  1

h ..u : . i.........
Mgr. Eleonóra Šuplatová 

riaditeľka odboru 
odpadového hospodárstva



Potvrdenie o zápise do Registra pre batérie a akumulátory

Bratislava 02. 04. 2014

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 48c ods. 15 a § 68 ods. 2 

písm. aa) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov potvrdzuje zapísanie tretej osoby do Registra pre batérie 
a akumulátory.

Dátum registrácie: 02.04.2014

Číslo registrácie: TOBAT 04

Obchodné meno: INSA, s.r.o.

Sídlo: Niklová ul., 926 01 Sereď

IČO: 36 024 376

Štatutárny orgán: Štefan Machalík

Mgr. Eleonóra Suplatová 
riaditeľka odboru 

odpadového hospodárstva



Potvrdenie o zápise do Registra pre batérie a akumulátory

Bratislava 02. 04. 2014

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 48c ods. 15 a § 68 ods. 2 

písm. aa) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov potvrdzuje zapísanie tretej osoby do Registra pre batérie 
a akumulátory.

Dátum registrácie: 02.04.2014

Číslo registrácie: TOBAT 03

Obchodné meno: AKU - TRANS spol. s r.o.

Sídlo: Niklová 4313, 926 01 Sereď

IČO: 34 136 924

Štatutárny orgán: Ing. Mária Machalíková

%
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M'gr. Eleonóra Šuplatová 
riaditeľka odboru 

odpadového hospodárstva


