Dodacie a cenové podmienky
spoločnosti KOVOHUTY SK s.r.o., Čsl. tankistov 2/C, 841 06 Bratislava
platné od 1.8.2020
(súčasť Rámcovej kúpnej zmluvy)
Kontaktné údaje:
KOVOHUTY SK s.r.o.
Čsl tankistov 2/c, 841 06 Bratislava
IČO: 44 015 747, IČ DPH: SK2022599986
Mail: info@kovohutysk.sk
Tel: +421-2-642 87 970, 642 87 993 Fax: +421-2-642 87 970
Mob: p. Pisarčík Karol +421 910 609 998
www.kovohutysk.sk
1.Úvodné ustanovenia
1.1 Spoločnosť KOVOHUTY SK s.r.o. vykonáva na základe registrácie, vydanej OÚ životného
prostredia v Bratislave činnosť obchodníka a prepravcu pre nebezpečné odpady, špecifikované
v bode 1.2 týchto DCP a na základe vydaného povolenia MŽP SR na vývoz nebezpečného
odpadu mimo územia SR, zabezpečuje zhodnocovanie a recykláciu výhradne v spolupráci so
spoločnosťou Kovohutě Příbram nástupnícka a.s. ČR.
1.2 Druhy odpadov, pre ktoré je vydaná registrácia na činnosť obchodníka a prepravcu pre
spoločnosť KOVOHUTY SK s.r.o. sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR číslo 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“) nasledovne:
Tabuľka č. 1

Kód odpadu
16 06 01
20 01 33

Názov odpadu
Olovené batérie
Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo
16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce
tieto batérie

Kategória
odpadu
N
N

1.3 Dodávateľ, s ktorým sa uzatvorí Rámcová kúpna zmluva (ďalej len „Zmluva“), musí mať vydané
platné povolenie alebo registráciu na nakladanie s uvedenými druhmi odpadov príslušným
Okresným úradom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, alebo musí v súlade
s § 48 plniť povinnosti distribútora batérií a akumulátorov v znení neskorších predpisov, ktoré
pri podpise zmluvy v kópii dodávateľ predloží spoločnosti KOVOHUTY SK s.r.o.
1.4 Odpady, prevzaté od dodávateľa, musia byť v rámci evidencie odpadov správne zaradené
podľa Katalógu odpadov a tak uvádzané v dodacom liste.
1.5 Každý, kto nakladá s použitými olovenými batériami a akumulátormi je povinný dodržiavať
ustanovenia § 16 ods. 3 a 4, a tiež § 42 a § 50 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov
1.6 Dodávatelia a prepravcovia odpadov musia dodržiavať
- Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, časť III. §34 - §39 zákona o vnútroštátnej preprave
nebezpečných vecí
- Európsku dohodu ADR o preprave nebezpečných vecí

2. Dodacie podmienky
2.1 Použité olovené batérie a akumulátory sa vykupujú len celé a nepoškodené ani nijak upravované
2.2 Prevzatie odpadov sa vykonáva v areáli spoločnosti Recyclo s.r.o., Strojárenská 8481/4, 917
02 Trnava v prevádzkových hodinách od 8:00 – 16:00 hod v pracovné dni
2.3 Batérie a akumulátory, určené na odovzdanie odberateľovi musia byť uložené v prepravných
kontajneroch na to určených alebo na paletách, spevnené fóliou a jednotlivé vrstvy musia byť
preložené nevodivým materiálom, z dôvodu bezpečnosti a pre uľahčenie manipulácie pri nakladaní
2.4 Minimálna hmotnosť dodávky preberaných batérií a akumulátorov je 500 kg
2.5 Každá dodávka musí obsahovať príslušné doklady ( dodací list, sprievodný list NO pre prepravu
nebezpečných odpadov...) Na dodacom liste musí byť jasne uvedené číslo odpadu podľa Katalógu
odpadov, názov odpadu, množstvo v kg, a počet prepravných obalov.
2.6 Pri prevzatí odpadov je rozhodujúca hmotnosť zistená na úradne overenej váhe spoločnosti
Recyclo s.r.o. v mieste a čase ich prevzatia
2.7 Z dôvodu technologického spracovania je nutné, aby sa priemyselné olovené batérie a akumulátory
(trakčné/staničné) dodávali oddelene od autobatérií.
2.8 V prípade zistenia rozdielu na váhe uvádzanej dodávateľom a váhe zistenej na mieste prevzatia
menšieho ako 0,5 %, bude uznaná hmotnosť deklarovaná dodávateľom, ak bude podložená
dokladom z úradne overeného meradla.
2.9 Je ZAKÁZANÉ miešať Li-Ion batérie s ostatnými batériami a akumulátormi z dôvodu extrémne
vysokého rizika vzniku požiaru alebo explózie
2.10 Je ZAKÁZANÉ použitie kovových pások na upevnenie batérií a akumulátorov na paletách
2.11 V prípade dodania väčšieho množstva olovených batérií a akumulátorov – nad 2.000,0 kg je
možné dohodnúť odvoz zo strany odberateľa zmluvnou prepravnou spoločnosťou VYDRUS s.r.o.
V takom prípade budú v cene za prevzaté olovené batérie a akumulátory zohľadnené i náklady
vynaložené na prepravu.
3. Cenové podmienky
3.1 Cena za dodané batérie a akumulátory bude stanovená vždy aktuálna na základe zaslaného
cenníka spoločnosťou KOVOHUTY SK s.r.o. a podľa spôsobu a množstva dodaných batérií
a akumulátorov. Cena vychádza z aktuálnej ceny na burze LME (London Metal Exchange)
3.2 Aktuálna cena za olovené batérie a akumulátory bude zasielaná dodávateľovi mailom alebo
dohodnutá telefonicky.
3.3 Cena v cenovej ponuke je uvedená bez DPH (Daň z pridanej hodnoty) a tak sa aj bude uvádzať na
faktúrach za dodané batérie a akumulátory, vychádzajúc z ustanovenia §69 ods. 12 zákona
č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“),
kde osobou povinnou platiť daň je odberateľ
3.4 Dodávateľ na základe dodacieho listu, potvrdeného oboma stranami v deň prevzatia batérií
a akumulátorov, vystaví spoločnosti KOVOHUTY SK s.r.o. faktúru, najneskôr do 3 dní od dodania,
ktorú odberateľ uhradí bankovým prevodom na číslo bankového účtu uvedeného na vystavenej
faktúre dodávateľa
3.5 Faktúra vystavená dodávateľom musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o účtovníctve“) a náležitosti daňového dokladu podľa Zákona o DPH.
3.6 Odberateľ uhradí vystavenú faktúru dodávateľom do 14 dní od jej doručenia, pokiaľ nie je
dohodnuté inak.

