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ZMLUVA O PLNENÍ VYHRADENÝCH POVINNOSTÍ 

uzatvorená podľa zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) a podľa ustanovenia § 269 ods. 

2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“)  

uzatvorená medzi: 

 

Obchodné meno: RECYKLOGROUP, a.s. 

Obchodné sídlo: Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava 

IČO: 48 116 441 

IČ DPH: SK2120053452 

Zastúpená: Ing. Tomáš Ďurík, predseda predstavenstva 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6126/B 

(ďalej len „RECYKLOGROUP“ alebo tiež ako  „OZV“) 

 

a 

 

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

Obchodné sídlo: .............................................................................. 

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

DIČ: ................................... 

Zastúpená: ............................................................................. 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu.........., oddiel: ......., vložka č. ....... 

 

(ďalej len „Výrobca “ alebo tiež ako „Objednávateľ“) 

 

(ďalej tiež jednotlivo ako „ Zmluvná strana” a spoločne tiež ako „ Zmluvné strany”) 
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ČLÁNOK 1 

PREHLÁSENIA 

1.1. Spoločnosť RECYKLOGROUP týmto vyhlasuje, že v zmysle ustanovenia §28 ods.1 Zákona o odpadoch 

je organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá vykonáva svoju činnosť na základe autorizácie 

Č.A.: 0133/OBALY/OZV/A/18-1.8 udelenej spoločnosti RECYKLOGROUP dňa 19. 12. 2018. Spoločnosť 

RECYKLOGROUP týmto vyhlasuje, že je nielen oprávnená, ale aj pripravená zabezpečiť pre Výrobcu 

plnenie vyhradených povinností uvedených v ustanovení §54 ods.1 písm. d) až f) Zákona o odpadoch, 

ktoré zákon Výrobcovi ako povinnosti ukladá 

 

1.2. Výrobca týmto prehlasuje, že v zmysle ustanovenia §52 ods.11 Zákona o odpadoch je Výrobcom, na 

ktorého sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a plnenie vyhradených povinností podľa 

ustanovenia §27 ods.3 Zákona o odpadoch. Výrobca týmto prehlasuje, že má záujem zabezpečiť 

plnenie svojich vyhradených povinností uvedených v ustanovení §54 ods.1 písm. d) až f) Zákona 

o odpadoch prostredníctvom OZV a preto má záujem uzatvoriť za týmto účelom s OZV zmluvný vzťah 

a zaplatiť OZV za poskytnuté činnosti dohodnutú odmenu. 

 

1.3.  Zmluvné strany týmto uzatvárajú medzi sebou Zmluvu o plnení vyhradených povinností v znení ďalej 

uvedenom.  

 

ČLÁNOK 2 

PREDMET ZMLUVY 

2. 1. OZV sa zaväzuje zabezpečiť pre Výrobcu a to podľa rozsahu informácií poskytnutých Výrobcom 

nasledovné činnosti: 

a) Zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov a neobalových 

výrobkov, ktoré objednávateľ uviedol na trh alebo distribuoval, najmenej vo výške miery 

zhodnocovania a recyklácie ustanovenej v Prílohe č. 3 Zákona o odpadoch. 

b) Zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelene 

zbieraných zložiek komunálnych odpadov, v plnom rozsahu, najmenej vo výške cieľov zberu 

ustanovených v prílohe č. 3a Zákona o odpadoch. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že OZV si cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, plní do 30. júna 2019 podľa doterajších 

právnych predpisov. 

c) Vedenie evidencie údajov podľa písm. a) a písm. b) tohto odseku a ich archivovanie a tiež 

ohlasovanie týchto údajov príslušným orgánom odpadového hospodárstva, v rozsahu a forme 

podľa príslušných ustanovení Zákona o odpadoch a podľa súvisiacich vykonávacích predpisov. 

d) Informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov a neobalových 

výrobkov. 

e) Poskytovanie odbornej poradenskej činnosti v oblasti odpadov z obalov a neobalových výrobkov. 

2.2. Výrobca sa zaväzuje poskytnúť OZV pri poskytovaní činností podľa bodu č. 2.1. maximálnu súčinnosť 

a zaplatiť za poskytnuté služby odmenu dohodnutú v čl. 5 tejto Zmluvy.  

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že OZV je oprávnená zabezpečiť plnenie predmetu Zmluvy 

prostredníctvom tretích osôb. V prípade, že OZV zabezpečí plnenie predmetu Zmluvy 

prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá voči Výrobcovi  za plnenie z tejto Zmluvy tak, ako keby ho 

vykonala sama.  
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2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si Výrobca zabezpečí niektoré vyhradené alebo iné 

povinnosti sám, alebo prostredníctvom tretích osôb, tak OZV nezodpovedá za plnenie takto 

uskutočnených povinností. 

2.5. V prípade, že sa na výkone vyhradených alebo iných povinností budú podieľať tretie osoby, každá 

Zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby tieto spĺňali všetky bezpečnostné požiadavky, aby nedošlo 

k ohrozeniu života a zdravia alebo k znečisťovaniu životného prostredia a tiež všetky predpoklady na 

výkon požadovanej činnosti vyžadované príslušnými zákonnými predpismi.  

 

ČLÁNOK 3 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

3.1. Práva a povinnosti OZV: 

- OZV je povinná pri plnení tejto Zmluvy postupovať s maximálnou odbornou starostlivosťou. 

- OZV je povinná poskytnúť alebo zabezpečiť pre Výrobcu plnenie povinností uvedených v článku 

2., odsek 2.1. v rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou platnou v čase plnenia povinností pre 

Výrobcu. 

- OZV je povinná informovať Výrobcu o výške jeho trhového podielu/zberového podielu určeného 

na základe osobitného právneho predpisu pre každý jeden príslušný kalendárny rok. 

- OZV je povinná poskytnúť Výrobcovi  odbornú súčinnosť pri zápise Výrobcu do Registra výrobcov 

podľa ustanovenia § 27 ods. 4 písm. a) a §30 Zákona o odpadoch a tiež pri ohlasovaní zmien 

registrovaných údajov, ktoré Výrobca oznámi OZV podľa podmienok dohodnutých touto Zmluvou.  

- OZV je povinná poskytovať tiež potrebnú operatívnu odbornú pomoc a súčinnosť v prípade 

vykonávania kontrol u Výrobcu zo strany orgánov štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.  

- OZV je povinná vždy najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka zaslať Výrobcovi  

potvrdenie o rozsahu splnenia vyhradených povinností podľa §27 ods.4 písm. e) a g) Zákona 

o odpadoch, ktoré zaňho plnila v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

- OZV je oprávnená na výkon všetkých činností alebo výkonov, ktoré Zákon o odpadoch a súvisiace 

právne predpisy umožňuje organizácii zodpovednosti výrobcov vykonať alebo jej ukladá. 

- OZV je oprávnená pravidelne vykonávať u Výrobcu kontrolu za účelom overenia správnosti údajov 

poskytnutých zo strany Výrobcu podľa §27 ods.12 písm. b) a c) Zákona o odpadoch . V prípade, že 

OZV zistí pri kontrole nedostatky, je povinná v zmysle ustanovenia §28 ods.4 písm. j) Zákona 

o odpadoch ohlásiť zistené nedostatky overenia koordinačnému centru a Slovenskej inšpekcii 

životného prostredia. 

- OZV je povinná plniť všetky ďalšie povinnosti voči Výrobcovi aj v prípade, že nie sú uvedené v tejto 

Zmluve, ak jej vyplývajú alebo budú vyplývať zo Zákona o odpadoch v platnom znení a súvisiacich 

právnych predpisov. 

3.2. Práva a povinnosti Výrobcu: 

- Výrobca je povinný viesť pravdivú a úplnú evidenciu o obaloch a obalových materiáloch podľa 

Zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov a dôsledne plniť povinnosti ustanovené  mu 

Zákonom o odpadoch a ostatnými právnymi predpismi, najmä ak ich plnenie môže mať vplyv tiež 

na riadne plnenie povinnosti OZV a tiež je povinný umožniť OZV kedykoľvek na jej požiadanie 

nahliadnuť do jeho evidencie o obaloch.  

- Výrobca je povinný OZV vždy poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie potrebné na plnenie 

povinností OZV a poskytovať mu za tým účelom potrebnú súčinnosť. 
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- Výrobca je povinný OZV poskytnúť doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov 

o množstve obalov uvedených na trh Slovenskej republiky a to 30 dní od doručenia písomnej 

žiadosti.  

- Výrobca je povinný umožniť OZV výkon overenia správnosti poskytnutých údajov. Výrobca je 
povinný poskytnúť OZV v štvrťročných termínoch podrobné, pravdivé a úplné informácie 
o množstve všetkých obalov a obalových materiálov, ktoré uviedol na trh v príslušnom štvrťroku 
podľa ich druhu, materiálu a množstva v tonách a to písomne podľa hlásenia uvedeného 
v príslušných prílohách k tejto Zmluve a to najneskôr do 10 dní nasledujúceho kalendárneho 
štvrťroku. Za týmto účelom sa Zmluvné strany dohodli, že budú komunikovať buď pri osobnom 
jednaní alebo prostredníctvom držiteľa poštovej licencie (pošta) alebo elektronickou poštou podľa 
článku 6 tejto Zmluvy. 

- Výrobca je povinný výkazy/hlásenia opatriť svojimi identifikačnými údajmi a podpisom osoby, 

poverenej plnením týchto povinností. Výkazy môžu byť zaslané OZV elektronicky alebo poštou, 

avšak v prípade zaslania výkazu/hlásenia  tento musí byť do OZV následne zaslaný aj poštou. Pri 

elektronickom zasielaní výkazov sa podpis nevyžaduje. Za správnosť a úplnosť informácií 

poskytnutých OZV zodpovedá výlučne a bez akéhokoľvek obmedzenia Výrobca. 

- Výrobca je povinný oznámiť OZV každú zmenu v identifikačných údajoch, právnom postavení či 

v predmete činnosti alebo v druhu, zložení, množstve a vlastnostiach vyhradeného výrobku  a to 

do 10 dní od jej vzniku. V prípade, že neoznámi OZV zmenu uvedených údajov v lehote podľa 

predchádzajúcej vety, ide o porušenie tejto Zmluvy a Výrobca za to nesie plnú zodpovednosť. OZV 

je v takom prípade povinná vykonať zmenu v Registri výrobcov do 15 dní odo dňa, kedy jej 

Výrobca zmenu preukázateľne nahlási.  

- Výrobca je povinný pri podpise tejto Zmluvy OZV poskytnúť všetky údaje uvedené v príslušnej 

prílohe tejto Zmluvy obsahujúcej registračné údaje a tieto musia byť pravdivé a úplné ku dňu 

podpisu Zmluvy.  

- Výrobca je povinný údaje poskytnuté OZV udržiavať platné a úplné počas celého trvania Zmluvy 

a v prípade potreby ich aktualizovať v súlade s touto Zmluvou. 

- Výrobca sa týmto zaväzuje vystaviť OZV kedykoľvek na jej požiadanie plnú moc pre OZV, pokiaľ to 

bude nevyhnutné a/alebo účelné pre riadne plnenie povinnosti OZV podľa tejto Zmluvy. 

- Výrobca je oprávnený zverejňovať informácie o tom, že je účastníkom systému združeného 

nakladania s odpadmi z obalov prevádzkovaného OZV a počas trvania tejto Zmluvy používať za 

týmto účelom aj na svojich výrobkoch (obaloch) logo systému. Podmienky používania loga budú 

upravené v osobitnej dohode. 

 

ČLÁNOK 4 

NÁHRADA ŠKODY,SANKCIE 

4. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že výlučne Výrobca je zodpovedný za úplnosť a správnosť údajov 

poskytnutých OZV a OZV pri výkone činností podľa tejto Zmluvy a Zákona o odpadoch vychádza 

z údajov poskytnutých Výrobcom. S ohľadom na ustanovenie § 27 ods. 11 Zákona o odpadoch 

(uzatvorením Zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi Výrobcom a OZV prechádza 

zodpovednosť Výrobcu za splnenie vyhradených povinností na túto organizáciu zodpovednosti 

výrobcov, okrem povinností podľa odseku 4 písm. e), g) a l)). Výrobca vyhlasuje, že v prípade, ak na 

základe právoplatného rozhodnutia príslušného správneho alebo súdneho orgánu bude musieť OZV 

uhradiť akúkoľvek uloženú sankciu za porušenie povinnosti, ktorá na OZV prešla v súlade s uvedeným 

zákonným ustanovením a ktorej dôvodnosť bude spočívať v protiprávnom konaní Výrobcu a/alebo 

nedodržaní povinností Výrobcu podľa tejto Zmluvy, Zákona o odpadoch alebo vykonávacích 

predpisov, zaväzuje sa Výrobca na prvé požiadanie a bez akéhokoľvek obmedzenia uhradiť OZV 
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vzniknutú škodu, a to do výšky právoplatne uloženej sankcie (pokuty) a prípadných trov správneho 

a súdneho konania, ktoré OZV vzniknú. 

4.2. V prípade, že bude Výrobcovi právoplatným a vykonateľným rozhodnutím príslušného orgánu 

štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve pre obaly a odpady z obalov uložená pokuta za 

nedostatky spôsobené konaním/nekonaním OZV, pokiaľ tieto nedostatky budú spočívať v porušení 

povinností OZV podľa tejto Zmluvy alebo podľa Zákona o odpadoch a súčasne Výrobca nebude 

v omeškaní s riadnym plnením všetkých povinností uložených mu touto Zmluvou alebo Zákonom 

o odpadoch, má Výrobca právo uplatniť si u OZV náhradu škody až do výšky právoplatne 

a vykonateľne uloženej pokuty a prípadne aj trov konania s tým spojených. V prípade začatia 

správneho konania je Výrobca povinný o takejto skutočnosti OZV bezodkladne informovať. Na 

základe požiadavky OZV je Výrobca povinný ustanoviť zástupcu na jeho zastupovanie v tejto veci, 

ktorého OZV určí. Ustanovený zástupca bude oprávnený zastupovať Výrobcu vo všetkých jeho 

konaniach v takejto veci až do vyčerpania všetkých možných opravných prostriedkov. V prípade ak 

OZV určí zástupcu, znáša náklady s tým spojené. 

 

ČLÁNOK 5 

ODMENA 

5.1. Výrobca sa zaväzuje zaplatiť OZV odmenu za služby, ktoré si Výrobca objedná u OZV zaslaním výkazu 

za príslušný štvrťrok. Doručenie výkazu sa považuje za záväznú objednávku s výnimkou niektorých 

služieb dohodnutých v tejto Zmluve ako služby bezodplatné. Odmena sa vypočíta ako súčin celkovej 

hmotnosti obalov a neobalových výrobkov v tonách, ktoré tvoria základ pre povinnosť zberu a 

zhodnotenia v príslušnom štvrťroku a sadzby za komoditu určenej podľa Prílohy č. 1 - Sadzby 

finančných nákladov na zabezpečenie nakladania s odpadmi patriacimi do vyhradeného prúdu 

odpadov k tejto Zmluve. OZV je oprávnená jednostranne meniť Prílohu č. 1 k Zmluve podľa 

rozhodnutia predstavenstva. Nové znenie Prílohy č. 1 k Zmluve je OZV povinná zaslať Výrobcovi 

spôsobom dohodnutým v Zmluve v časti doručovanie. Po doručení Prílohy č. 1 Výrobcovi v zmysle 

podmienok doručovania podľa Zmluvy sa Príloha č. 1 považuje za účinnú a OZV je oprávnená 

vypočítať podľa nej odmenu za služby. Súčasťou odmeny na základe výkazu nie je daň z pridanej 

hodnoty (DPH). K odmene sa pripočíta DPH vo výške zodpovedajúcej sadzbe podľa príslušného 

platného právneho predpisu. 

5.2. OZV je oprávnená vystaviť faktúru vždy po ukončení príslušného štvrťroka. Výrobca je povinný 

zaplatiť OZV odmenu podľa bodu 5.1. tohto článku na základe faktúry vystavenej OZV. Faktúra je 

splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia na účet OZV uvedený vo faktúre. 

5.3. Výrobca je oprávnený bez zbytočného odkladu vrátiť faktúru OZV v prípade, že faktúra nemá 

predpísané náležitosti v zmysle príslušného zákona o DPH, alebo ak faktúra obsahuje nesprávne 

údaje.  V prípade, že je vrátenie faktúry oprávnené, preruší sa lehota splatnosti a nová lehota 

splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry. Faktúra sa považuje za uhradenú 

pripísaním uhradenej sumy v plnej výške v prospech účtu OZV. 

5.4. Ak sa Výrobca dostane do omeškania so splnením svojho záväzku zaplatiť OZV dohodnutú odmenu 

riadne a včas, je OZV oprávnená uplatniť voči nemu úrok z omeškania vo výška 0,05% z dlžnej sumy 

za každý deň omeškania. 

5.5. Ak Výrobca nezaplatí OZV dohodnutú odmenu v lehote jej splatnosti, OZV mu zašle písomnú výzvu 

na jej úhradu. Ak Výrobca neuhradí dohodnutú odmenu ani v dodatočnej lehote do 30 dní odo dňa 
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odoslania písomnej výzvy Výrobcovi, OZV nie je povinná ďalej pokračovať v plnení tých činností, pri 

ktorých uzavretím tejto Zmluvy došlo k prechodu zodpovednosti z Výrobcu (ako výrobcu 

vyhradeného výrobku) na OZV v súlade s § 27 ods. 11 Zákona o odpadoch a súčasne OZV nie je v 

omeškaní s plnením týchto povinností a to až do uplynutia 5 dní od úplného uhradenia dlžnej sumy. 

Takéto konanie OZV podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje za porušenie povinností OZV 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade, že Výrobca ani po  dodatočnej lehote neuhradí  dohodnutú 

odmenu, OZV túto skutočnosť nahlási koordinačnému centru.  

 

ČLÁNOK 6 

OZNÁMENIA A DORUČOVANIE 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, žiadosti o informácie alebo iná komunikácia 

podľa tejto Zmluvy sa uskutoční výlučne v slovenskom jazyku a to v písomnej forme, pričom musí byť 

doručená prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky na adresy uvedené v tejto Zmluve alebo 

osobne alebo prostredníctvom kuriérskej služby alebo prostredníctvom emailu, ak si Zmluvné strany 

vzájomne oznámili kontaktné emailové adresy. 

6.2. Každú zmenu adresy sú si Zmluvné strany povinné bezodkladne písomne oznámiť. Doručenie nastane 

v každom jednom prípade dňom doručenia zásielky alebo v prípade odmietnutia prijatia zásielky 

príjemcom, alebo v prípade, ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, dňom vrátenia 

zásielky. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom tejto 

lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. 

6.3. Akákoľvek komunikácia, ktorá sa má na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi 
Zmluvnými stranami uskutočniť, sa môže uskutočniť tiež prostredníctvom elektronickej pošty na 
oznámené adresy elektronickej pošty. Účinky doručenia akejkoľvek elektronickej komunikácie medzi 
Zmluvnými stranami nastanú výlučne v prípade, ak je skutočne predmetná komunikácia doručená v 
čitateľnej podobe. 

 

ČLÁNOK 7 

DÔVERNÉ INFORMÁCIE A MLČANLIVOSŤ 

KONTAKTNÉ OSOBY A SPORY 

7.1. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že všetky vzájomne poskytnuté informácie v súvislosti s touto 

Zmluvou  a rovnako aj navzájom poskytnuté dokumenty bez ohľadu na ich charakter, budú 

považované za dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“). Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že 

Dôverné informácie nesprístupnia (neposkytnú) tretím osobám, s výnimkou takého poskytnutia, 

ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie a plnenie predmetu tejto Zmluvy avšak výlučne za predpokladu, 

že sa príslušné osoby zaviazali zachovávať o nich úplnú mlčanlivosť. Povinnosť mlčanlivosti sa 

nevzťahuje na plnenie povinností uložených Zákonom o odpadoch a ostatnými relevantnými 

právnymi predpismi. 
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7.2. Kontaktná adresa a kontaktná osoba spoločnosti RECYKLOGROUP: 

Záhradnícka 51  

821 08 Bratislava  

Slovenská republika 

Email: info@recyklogroup.sk  

Kontaktná osoba: ........................................., t.č. .........................., email:................... 

 

7.3. Kontaktná adresa a kontaktná osoba spoločnosti Výrobcu: 

Obchodné meno: 

Adresa: 

Slovenská republika  

Email: ...................... 

Kontaktná osoba: ........................................., t.č. .........................., email:................... 

 

7.4. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si pri plnení predmetu tejto Zmluvy vzájomnú súčinnosť. 

Akékoľvek spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou sa zaväzujú riešiť v prvom 

rade rokovaniami a vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k zmierlivému riešeniu sporu, tak 

cestou miestne a vecne príslušného súdu. 

 

ČLÁNOK 8 

TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 

8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do DD.MM.RRRR. Zmluva je platná dňom podpisu oboma 

Zmluvnými stranami a účinná odo dňa DD.MM.RRRR. 

8.2. Výrobca je oprávnený zmluvný vzťah s OZV ukončiť: 

a) výpoveďou, a to len 

1. do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností OZV vyplývajúcich z § 28 ods. 

4 písm. a) až c), e) až g), k), m), o), r) alebo z) Zákona o odpadoch; výpovedná doba je 

30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede, 
2. k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu,. 

b) odstúpením od Zmluvy, ak ministerstvo právoplatne zruší autorizáciu OZV podľa § 94 ods. 2. 

Zákona o odpadoch 

8.3.  Výpoveď podľa bodu 8.2 písm. a) druhého bodu sa musí doručiť OZV do 30. septembra v roku,  

v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený. 
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ČLÁNOK 9 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1. Výrobca udeľuje výslovný súhlas s tým, že Spoločnosť RECYKLOGROUP je oprávnená postúpiť všetky 

svoje práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu. Spoločnosť RECYKLOGROUP uplatní svoje právo 

na postúpenie podľa tohto článku doručením písomného oznámenia Výrobcovi, v ktorom označí 

osobu, na ktorú majú byť všetky práva a povinnosti z tejto Zmluvy postúpené.  

9.2. Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je, alebo sa stane neplatné, nevykonateľné resp. neúčinné, 

nemá vplyv na platnosť, vykonateľnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa 

zaväzujú, že v takom prípade nahradia neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné ustanovenia 

Zmluvy takými platnými, vykonateľnými a účinnými ustanoveniami, ktoré budú čo najviac 

zodpovedať (hospodárskemu) účelu a cieľu nahrádzaných ustanovení. 

9.3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba na základe písomnej dohody medzi Zmluvnými stranami, vo forme 

číslovaného dodatku podpísaného Zmluvnými stranami, s výnimkou uvedenou v bode 5.1 Článku 5 

Zmluvy. 

9.4. Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor Zmluvných strán ohľadne predmetu tejto Zmluvy, pričom 

ako taká nahrádza všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo záväzky medzi 

Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy. 

9.5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1) vyhotovení pre 

každú Zmluvnú stranu. 

9.6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, a že 

táto Zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Obsah 

záväzkov podľa tejto Zmluvy je Zmluvným stranám zrozumiteľný a dostatočne určitý. Zmluvné strany 

spoločne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali a že jej obsahu porozumeli, na znak čoho túto 

Zmluvu vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že sú právne spôsobilé                                     

a oprávnené  túto Zmluvu uzavrieť. 

 

 

 V Bratislave, dňa    

 

 

 

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

 OZV RECYKLOGROUP, a.s.  Výrobca  

   

 

 


