
Protokol o skúške funkčnosti použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú  

odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona (ďalej len „použité BaA“) 

1. Držiteľ použitých BaA:1) 

 

 

IČO: 

Meno a priezvisko/názov: 

Adresa: 

Kontaktná osoba: 

Telefónne číslo: 

e-mailová adresa: 

2. Spoločnosť zodpovedná za 

potvrdenie funkčnosti 

IČO: 

Meno a priezvisko/názov: 

Adresa: 

Kontaktná osoba: 

Telefónne číslo: 

e-mailová adresa: 

3. Užívateľ alebo predajca alebo 

distribútor: 

 

IČO: 

Meno a priezvisko/názov: 

Adresa: 

Kontaktná osoba: 

Telefónne číslo: 

e-mailová adresa: 

4. Vyhlásenie: 

4.1 Vyhlásenie osoby, ktorá vykonala testovanie funkčnosti a hodnotenie prítomnosti nebezpečných látok: 

Vyhlasujem, že výsledky testovania a hodnotenia sú úplné a pravdivé podľa môjho najlepšieho vedomia.  

 

Meno a priezvisko:                                                          Dátum:                                                                  Podpis: 

 

4.2 Vyhlásenie držiteľa použitých BaA uvedeného nižšie: Vyhlasujem, že použité BaA boli testované a sú funkčné.2) 

Vyhlasujem, že tieto nie sú definované alebo považované za odpad v niektorej z krajín zapojených do prepravy a sú 

určené na ďalšie použitie3) a nie na zhodnotenie alebo zneškodnenie. Ďalej vyhlasujem, že faktúry a zmluvy týkajúce 

sa predaja alebo prevodu vlastníctva použitých BaA sú platné. 

 

Meno a priezvisko:                                                             Dátum:                                                                 Podpis: 

 

5. Dotknuté krajiny 

Vývoz/odoslanie 

 

Tranzit 

 
Dovoz/určenie 

6. Názov/ 

Typ 

použitej 

BaA4) 

7. Názov 

výrobcu  

(ak je k 

dispozícii) 

8. Identifikačné/ 

Výrobné číslo 

BaA (iné 

jedinečné 

číslo/kód BaA) 

9. Rok 

výroby  

(ak je k 

dispozícii) 

10. Dátum 

vykonania 

testu 

funkčnosti 

11. Druh/typ 

vykonaných 

testov 

a výsledky 

testov5) 

12. Obsah 

nebezpečných 

látok 

v použitých 

BaA 

       

       

       

       

       
1) Použité batérie a akumulátory, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona. 

2) Použité BaA sú „funkčné“, ak boli testované a preukázalo sa, že sú schopné vykonávať hlavné funkcie. 
3) Funkčné použité BaA budú znovu použité na ten istý účel, pre ktorý boli vyrobené, bez nutnosti opravy alebo 

modernizácie. 
4) Uvedú sa použité BaA, pre ktoré platia informácie uvedené v kolónkach 1 až 3 a ktoré majú byť prepravené 

spoločne.  
5) Uvedie sa údaj o funkčnosti a dosiahnutej kapacite použitej BaA (kapacita sa uvedie aj v percentách); ak boli 

na použitej BaA pred vykonaním testu funkčnosti odstránené poruchy alebo vymenené chybné diely, uvedie sa 

charakter odstránenej poruchy a identifikácia vymenených dielov. 
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