
DOHODA O SPOLUPRÁCI 
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

ktorá vznikla medzi: 
Prvá zmluvná strana 

Názov školy:     ................................................................................ 

Adresa školy:     ................................................................................ 

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

E-mail:     ................................................................................ 

Telefón:     ................................................................................ 

Riaditeľ školy:    ................................................................................ 

E-mailová adresa riaditeľa školy:  ................................................................................ 

Telefónne číslo riaditeľa školy:  ................................................................................ 

Počet žiakov:     ................................................................................ 

Meno kontaktného učiteľa:   ................................................................................ 

E-mailová adresa kontaktného učiteľa: ................................................................................ 

Telefónne číslo kontaktného učiteľa:  ................................................................................ 

(prosíme vyplniť tlačeným písmom) 

ako vzdelávacia inštitúcia (ďalej ,,Vzdelávacia inštitúcia“) 

 

Druhá zmluvná strana: 

Názov:      INSA, s.r.o. 

Adresa:     Niklová ul., 926 01 Sereď 

DIČ:      SK 20 20 091 612 

IČO:      36 024 376 

Telefón:     0905/556 957, 0905/537 273 

E-mail:     info@zbierambaterky.sk 

ako organizátor (ďalej ,,Organizátor“) 

 

Tretia zmluvná strana: 

Názov:      MACH TRADE, spol. s r. o. 

Adresa:     Niklová ul., 926 01 Sereď 

DIČ:      SK2020329025 

IČO:      31 347 011 

Telefón:     031/789 24 52 

E-mail:               machtrade@machtrade.sk          



ako partner organizátora (ďalej ,, Partner organizátora“) 

za nasledujúcich podmienok: 

1. Úvodné ustanovenie 

 

1.1 Cieľom Organizátora je rozvíjať schopnosť a meniť postoj detí k ochrane životného 

prostredia. Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov (ďalej len ,,Odpad“) je 

založený na bezprostrednej motivácii žiakov. K dosiahnutiu uvedeného cieľa 

Organizátor vypracoval a zaviedol vlastný program smerujúci k podpore zberu 

použitých prenosných batérií a akumulátorov (ďalej len ,,Program“). Hlavnou časťou 

Programu je webová stránka www.zbierambaterky.sk (ďalej len ,,webová stránka“), 

ktorá obsahuje podrobný popis Programu a podmienky účasti na Programe. Vzhľadom 

na to, že k realizácii Programu je potrebná spolupráca so Vzdelávacou inštitúciou, ktorej 

záleží na zmene postoja žiakov k ochrane životného prostredia, zmluvné strany 

uzatvorili túto Dohodu o spolupráci (ďalej len ,,Dohoda“). 

1.2 Organizátor a Partner organizátora ktorým bola udelená autorizácia podľa § 89 odsek 1 

písm. b) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov na činnosť 

tretej osoby sa zaväzujú zabezpečiť Vzdelávacej inštitúcii odber a odvoz použitých 

prenosných batérií a akumulátorov a nakladanie s nimi v zmysle zákona o odpadoch. 

Strany sa dohodli, že v areáli Vzdelávacej inštitúcie bude vytvorené zberné miesto pre 

použité prenosné batérie a akumulátory, ktoré bude prevádzkované zo strany 

Organizátora a/alebo Partnera organizátora. Uplatňovanie práv a plnenie povinností na 

strane Organizátora a Partnera organizátora voči Vzdelávacej inštitúcii v súvislosti s 

Programom je vecou dohody medzi Organizátor a Partner organizátora. 

1.3 Organizátor je na základe rozhodnutia KÚŽP a OÚŽP oprávnený na prepravu odpadu 

cestnou a železničnou dopravou z celého územia Slovenska do prevádzky 

poskytovateľa na Niklovej ulici v Seredi. 

1.4 Organizátor vyhlasuje, že priamo, alebo prostredníctvom svojich zmluvných partnerov 

je oprávnený v prospech OZV pre nakladanie s elektroodpadom zriaďovať zberné 

miesta pre zber elektroodpadu zo svetelných zdrojov. Strany sa dohodli, že Organizátor 

je oprávnený umiestniť na miestach, kde sa bude vykonávať zber použitých batérií a 

akumulátorov podľa tejto dohody, zberné nádoby na zber elektroodpadu zo svetelných 

zdrojov - kat. odpadu č. 5b Prílohy č. 6, I. časti Zákona o odpadoch. Tieto miesta budú 

slúžiť ako zberné miesta pre zmluvných partnerov Organizátora, ktoré sú OZV pre 

nakladanie s elektroodpadom. Vzdelávacia inštitúcia týmto dáva súhlas a oprávnenie 



pre zmluvných partnerov Organizátora, aby prostredníctvom Organizátora  zriadili na 

miestach, kde sa bude vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov zberné miesta 

pre elektroodpad zo svetelných zdrojov - kat. odpadu č. 5b Prílohy č. 6, I. časti Zákona 

o odpadoch. Prevádzkovateľom týchto zberných miest pre zber elektroodpadu zo 

svetelných zdrojov - kat. odpadu č. 5b Prílohy č. 6, I. časti Zákona o odpadoch budú 

zmluvní partneri Organizátora, ako OZV pre nakladanie s elektroodpadom. Organizátor 

zabezpečí poskytnutie a výmenu nádob na zber, ako aj prevzatie, odvoz a odovzdanie 

zozbieraného elektroodpad zo svetelných zdrojov v prospech OZV pre nakladanie 

elektroodpadom, s ktorými je Organizátor (alebo jeho zmluvný partneri) v zmluvnom 

vzťahu.“ 

2. Predmet dohody 

 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Vzdelávacia inštitúcia a Organizátor a Partner 

organizátora budú spolupracovať podľa podmienok dohodnutých v tejto Dohode 

v záujme zrealizovať Program. 

 

2.2 Vzdelávacia inštitúcia plne súhlasí so všeobecnými zmluvnými podmienkami (ďalej 

len ,,VZP) a dodatkami k VZP, ktoré sú uverejnené na webovej stránke Organizátora. 

Vzdelávacia inštitúcia vyhlasuje, že sa oboznámila s informáciami a s pravidlami a 

ďalej vyhlasuje, že si je vedomá okruhu osôb, ktoré sa môžu na Programe zúčastniť. 

 

3. Povinnosti Vzdelávacej inštitúcie 

 

3.1 Po konzultácii s Organizátorom označí Vzdelávacia inštitúcia učiteľa (ďalej len 

,,Kontaktný učiteľ), ktorý vykonáva úlohy podľa pravidiel stanovených 

v Programových zásadách pre učiteľov (ďalej len ,,Programové zásady“). Kontaktný 

učiteľ sa zaregistruje na webovej stránke a prijíma e-maily od Organizátora. V prípade, 

ak kontaktný učiteľ nie je dlhšiu dobu prítomný, určí Vzdelávacia inštitúcia osobu, 

ktorá zastupuje kontaktného učiteľa počas jeho neprítomnosti. 

3.2 Povinnosťou Vzdelávacej inštitúcie je umiestniť na dobre viditeľných miestach 

v priestoroch Vzdelávacej inštitúcie reklamný materiál (ktorý je a zostáva majetkom 

Organizátora). V prípade jeho poškodenia alebo odstránenia je Vzdelávacia inštitúcia 

povinná oznámiť túto skutočnosť Organizátorovi. 



3.3 Vzdelávacia inštitúcia sa zaväzuje propagovať Program vo Vzdelávacej inštitúcii (napr.: 

na triednickej hodine, porade alebo na rodičovskom združení). 

3.4 Vzdelávacia inštitúcia sa zaväzuje propagovať Program v školských novinách (ak 

vychádzajú) a na webovej stránke školy. 

 

4. Povinnosti Organizátora 

 

4.1 Prevádzkovať Program a webovú stránku. 

4.2 Uverejniť údaje Vzdelávacej inštitúcie na webovej stránke. 

4.3 Na vlastné náklady dodať Vzdelávacej inštitúcii nasledovné materiály: zberné nádoby, 

zberné boxy, reklamné materiály, kupónové zošity, kupóny a zberné vrecia. 

4.4 Informovať kontaktného učiteľa a Vzdelávaciu inštitúciu o obsahu Programu. 

 

5. Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Dohoda bude plnená vzájomným poskytnutím služieb a súčinnosti zmluvných strán. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že ani jedna zo zmluvných strán nebude mať nárok na 

odplatu a/alebo akúkoľvek finančnú kompenzáciu za vykonané činnosti v rámci 

spolupráce podľa tejto Dohody. 

5.2 Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú. 

5.3 Obidve zmluvné strany môžu uvedenú dohodu kedykoľvek vypovedať, a to písomne 

s výpovednou dobou 30 dní. V prípade porušenia zmluvných povinností majú obidve 

zmluvné strany právo od Dohody odstúpiť s okamžitou platnosťou v prípade, že  druhá 

zmluvná strana bola na to upozornená a porušenie povinností nebolo napravené ani 

v primeranej dobe (najmenej 15 dní) po tomto upozornení. 

5.4 Vzdelávacia inštitúcia sa zaväzuje v prípade skočenia platnosti Dohody vrátiť zberné 

nádoby a kupóny Organizátorovi a oznámiť žiakom zrušenie Dohody. 

5.5 Akékoľvek zmeny Dohody môžu byť vykonané len po spoločnej dohode zmluvných 

strán, a to písomne. 

5.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky informácie alebo iné oznámenie si medzi sebou 

zašlú prostredníctvom pošty, faxu alebo e-mailu. Telefonickú komunikáciu využijú 

zmluvné strany iba v súrnych prípadoch. 

5.7 Na otázky, ktoré nie sú definované v Dohode, sa primerane vzťahujú príslušné právne 

predpisy platné na území Slovenskej republiky, najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 



zákonník, zákon č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon a zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.  

5.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohodu nepodpísali súčasne. Dohoda nadobúda účinnosť 

dňom, kedy Vzdelávacia inštitúcia doručí poštou Organizátorovi originál podpísanej 

Dohody na jeho adresu. 

5.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohodu uzatvorili slobodne a vážne, určite a 

zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že sú plne spôsobilé 

na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená. Dohodu si riadne 

prečítali jej obsahu porozumeli a túto na súhlas s prejavom vôle v nej uvedeným ju 

vlastnoručne podpisujú.  

V ________________, dňa __.__._____ 
 
 
 
 
 

............................................... 
Vzdelávacia inštitúcia 

 
V ________________, dňa __.__._____ 

 
 
 
 
 

...............................................             ............................................... 
      INSA, s.r.o.                          MACH TRADE, spol. s r. o. 


