
Naša značka:  0127   /2017 

 

Zmluva na výkon zhodnocovania odpadov 

 
uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

 

 
 

Objednávateľ:  AUTO BOND s. r. o. 

sídlo:    Križovatka 913/6 

    969 01  Banská Štiavnica 

IČO:    50 630 776  

IČ DPH:   SK 2120403538 

   

/ďalej len „objednávateľ“/ 

 

a 

 

Poskytovateľ:  Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 

sídlo:    E. M. Šoltésovej 1 

    969 01  Banská Štiavnica 

v zastúpení:   Peter Heiler, riaditeľ podniku 

bankové spojenie:  PRIMA banka Slovensko 

číslo účtu:   SK06 5600 0000 0014 1547 5002 

IČO:    00 185 213   

IČ DPH:   SK 2021107220 

/ďalej len „poskytovateľ“/ 

 

I. 

Predmet zmluvy a miesto poskytovanej služby 

 

1./ Poskytovateľ zabezpečí pre Objednávateľa odber opotrebovaných batérií 

a akumulátorov  - 16 06 01 za účelom ich zhodnotenia autorizovaným zhodnotiteľom. 

2./ Objednávateľ prinesie opotrebované batérie a akumulátory na zberný dvor 

Poskytovateľa, podľa reálnej potreby Objednávateľa  čase otváracích hodín zberného 

dvora. Poskytovateľ prinesené opotrebované batérie a akumulátory odoberie a dočasne 

uskladní v priestoroch určených na skladovanie opotrebovaných batérií 

a akumulátorov. 

3./ Poskytovateľ odovzdá opotrebované batérie a akumulátory na zhodnotenie 

autorizovanému zhodnotiteľovi v zmysle právnych predpisov SR. 

4./ Poskytovateľ má právoplatné rozhodnutia, ktoré ho oprávňujú zberať a skladovať 

opotrebované batérie a akumulátory. 

 

II. 

Cena za poskytovanú službu, platobné podmienky 

 

1./ Poskytovateľ odoberie Objednávateľovi opotrebované batérie a akumulátory 

bezplatne. 
 



III. 

Doba trvania zmluvy 

 

1./ Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení zmluvy na dobu neurčitú. 

2./ Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana pri závažnom porušení 

zmluvných podmienok s výpovednou lehotou 1 mesiac odo dňa doručenia druhej 

strane. Vypovedanie zmluvy musí byť vykonané písomnou formou. 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke povinnej osoby 

podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

informácií v znení neskorších predpisov. 

2/ Vzťahy zmluvných strán, ktoré nerieši táto zmluva sa riadi príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a inými právnymi normami platnými v Slovenskej republike. 

3/ Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom originály obdrží 

každá zmluvná strana. 

4/ Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a ako prejav ich 

slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 10.02.2017    V Banskej Štiavnici, dňa 10.02.2017   

 

 

 

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

            Technické služby,  v. r.    AUTO BOND s. r. o.   v. r. 

mestský podnik Banská Štiavnica      


