
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA 

uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

 

 

1. Kupujúci: 

 

     Obchodné meno: KOVOHUTY SK, s.r.o. 

     So sídlom:  Čsl. tankistov 2/C, 841 06 Bratislava  

Zápis v OR: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 

I, oddiel Sro, vložka číslo 50720/B 

IČO: 44 015 747 

DIČ: 2022599986   IČ DPH: SK2022599986 

V zastúpení: Ing. Eduard Hanusek – konateľ spoločnosti 

Kontakt: info@kovohutysk.sk, +421 2 642 87 970 

(ďalej ako „Odberateľ“) 

 

2. Predávajúci: 

 

Obchodné meno:  .................................................................................... 

So sídlom: ................................................................................................................. 

Zápis v OR: ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

IČO: ....................................... 

DIČ: .......................................IČ DPH:................................ 

V zastúpení: ................................................................................................................. 

Kontakt: ................................................................................................................. 

(ďalej ako „Dodávateľ“) 

 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

Kupujúci/odberateľ – je právnickou osobou, ktorá je na základe registrácie MŽP SR podľa § 98 

zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“)  oprávnená na nakladanie s odpadmi podľa vyhlášky 

365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a na základe udelenej notifikácie oprávnená   

na cezhraničnú prepravu nebezpečného odpadu v nasledujúcom rozsahu: 

 
Pre činnosť „OO“ – obchodník 

 

Tab.č.1 

Kód odpadu 
podľa 
Katalógu 
odpadov Názov odpadu Kategória odpadu 

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 

16 06 01 Olovené batérie N 

(ďalej len „olovené batérie“) 
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Predávajúci/dodávateľ – je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou-podnikateľom, ktorá je na 

základe vydaného súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d), alebo vydanej registrácie podľa § 98 Zákona 

o odpadoch oprávnená na nakladanie s olovenými batériami a v rámci predmetu svojej činnosti 

vykonáva zber/výkup použitých batérií, alebo je podľa § 48 zákona o odpadoch v postavení 

distribútora a má v súlade so znením § 50 zákona o odpadoch vytvorené zberné miesto pre spätný 

zber použitých batérií. 

Na základe uvedeného uzatvárajú zmluvné strany túto Rámcovú kúpnu zmluvu (Ďalej len 

„Zmluva“) 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom Zmluvy je zabezpečenie zberu použitých olovených batérií v dohodnutom čase a 

mieste na základe podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a ich následné odovzdanie na 

zhodnotenie a recykláciu v spoločnosti KOVOHUTĚ Příbram nástupnícka a.s., Kovohutě 530, 

Příbram – VI Březové Hory 

 

2. Miestom určeným pre zber, zhromažďovanie a dočasné uskladnenie použitých olovených 

batérií je prevádzka spoločnosti Recyclo s.r.o., Ulica Strojárenská 8481/4, 917 02 Trnava 

 

 

Článok III. 

Dodacie podmienky 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje zbierať a zhromažďovať použité olovené batérie v kompletnom stave, 

bez viditeľného poškodenia a iného mechanického zásahu, ktorý by mal za následok 

poškodenie alebo znehodnotenie použitej batérie.  

 

2. Použité olovené batérie bude Dodávateľ uskladňovať oddelene od ostatných druhov odpadu, 

v prepravných obaloch na to určených alebo na paletách, aby sa uľahčila manipulácia pri ich 

dočasnom skladovaní a následnej nakládke a preprave. 

 

3. Odberateľ, na základe vzájomnej dohody s Dodávateľom, zabezpečí zapožičanie a dodanie 

skladovacích kontajnerov pre použité olovené batérie. Dokladom o zapožičaní veci bude 

písomný záznam - Preberací protokol, podpísaný oboma stranami. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ je oprávnený vykonať obhliadku pred dodaním zo 

strany Dodávateľa. V prípade, že Odberateľ pri obhliadke zistí, že použité olovené batérie 

alebo ich časti nezodpovedajú obvyklej alebo dohodnutej kvalite, je oprávnený odvoz 

čiastočne alebo v celom rozsahu zrušiť.  

 

5. Dodanie použitých olovených batérií vykoná Dodávateľ sám na vlastné náklady do priestorov 

prevádzky Recyclo s.r.o.v čase prevádzky v pracovných dňoch od 8:00 – 16:00 hod, 

alebo si ich Odberateľ odvezie vlastnými vozidlami, v prípade väčšieho množstva vozidlami 

zmluvnej prepravnej spoločnosti VYDRUS s.r.o.   

 

6. Dodávka sa považuje za vykonanú okamihom potvrdenia dodacieho listu oboma zmluvnými 

stranami. 

 

7. Prípadné vady alebo reklamácie dodávky odpadu, budú riešené v súlade s príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

8. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Dodacie a cenové podmienky. 

 

 



Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena dodávaných použitých batérií  sa stanoví na 

základe vzájomnej dohody v deň dodávky a podľa aktuálnej ceny na burze LME (London 

Metal Exchange). 

 

2. Ceny za olovené batérie sa stanovujú bez DPH (daň z pridanej hodnoty), faktúra sa 

vystavuje bez DPH . Ostatné kovové odpady sú uvádzané bez DPH a rovnako budú 

fakturované bez DPH vzhľadom na ustanovenie § 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. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 

Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového dokladu podľa zákona 

č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

 

4. Odberateľ bude Dodávateľovi uhrádzať kúpnu cenu za prevzaté olovené batérie na základe 

faktúr vystavených Dodávateľom za nasledovných podmienok: 

a) Faktúra bude vystavená bezodkladne po vykonaní dodávky najneskôr však do 3 

pracovných dní 

b) Prílohou faktúry bude dodací list, potvrdený oboma zmluvnými stranami 

c) Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia faktúry Odberateľovi. 
 

Článok V. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje  Odberateľovi dodať použité olovené batérie dohodnutého druhu, 

množstva a kvalite podľa vzájomnej dohody 

2. Dodávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť Odberateľa o akejkoľvek skutočnosti 

podstatnej pre riadnu realizáciu dodávky odpadu. 

3. Odberateľ sa zaväzuje použité olovené batérie riadne a včas prevziať a zaplatiť za ne 

Dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu a to na základe vystavenej faktúry Dodávateľom 

4. Odberateľ je povinný bezodkladne upovedomiť Dodávateľa o akejkoľvek skutočnosti 

podstatnej pre riadnu realizáciu dodávky odpadu 

5. Obe zmluvné strany sú povinné viesť a uchovávať evidenciu odpadov v súlade so Zákonom 

o odpadoch a príslušnými vyhláškami (vyhláška č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti 

a ohlasovacej povinnosti a vyhláška č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o odpadoch)  

 

 

Článok VI. 

Doba platnosti Zmluvy 

 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu.................................... 

 

2. Obe zmluvné strany majú právo túto Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany 

sa dohodli na jednomesačnej výpovednej dobe. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zánikom tejto Zmluvy nie je dotknuté právo žiadnej zo 

zmluvných strán na vymáhanie nesplatených záväzkov vrátane príslušenstva alebo náhrady 

škody. 

 

 



Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

 

2. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán 

obdrží jedno vyhotovenie. 

 

3. Táto zmluva môže byť dopĺňaná alebo menená iba formou písomných dodatkov podpísaných 

oboma zmluvnými stranami. Nedeliteľnú súčasť zmluvy tvoria Dodacie a cenové podmienky 

 

4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto 

neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších 

ustanovení tejto Zmluvy alebo samotnej Zmluvy ako celku. V takomto prípade sa Zmluvné 

strany zaväzujú bezodkladne uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve, aby takéto ustanovenie bolo 

nahradené novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaným príslušným neplatným či 

neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzavretia tejto Zmluvy. 

 

5. Osoby, ktoré podpisujú túto Zmluvu za zmluvné strany vyhlasujú a zaručujú, že sú v plnom 

rozsahu oprávnené uzatvoriť túto Zmluvu v mene príslušnej zmluvnej strany a ich oprávnenie 

uzatvoriť túto Zmluvu nezaniklo ani nebolo žiadnym spôsobom obmedzené. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu a prejavu slobodnej a vážnej vôle ju vlastnoručne podpisujú. 

 

Za       V Bratislave dňa..................................... 

Dodávateľa 

 

. spoločnosť................................................. 

       podpis 

.meno........................................................ 

 

 

 

 

 

Za       V Bratislave dňa....................................... 

Odberateľa 

KOVOHUTY SK s.r.o. 

Ing. Eduard Hanusek, konateľ spoločnosti 

                 Podpis 

 

 

 


