
Cenník poplatkov SLOVMAS, a. s. pre rok 2016 - kompletný
 Vydanie 03/16, platné od 20.06.2016. Všetky poplatky sú uvedené bez DPH; DPH sa účtuje podľa platných predpisov.

Všeobecné poplatky:

Registračný poplatok: * 100 € * Len pre novo registrujúcich sa do registrov MŽP SR a/alebo do Recyklačného fondu (RF).
Registračný poplatok pri zmene registrácie:** 0 € ** Prechod z iného systému alebo individuálneho plnenia, zmeny registračných údajov, doplnenie registra.
Klientský poplatok (01.01. - 30.06.2016): *** *** Pri sume fakturovaných recyklačných poplatkov v prvom polroku 2016 (spolu za všetky riešené komodity).

do 100 € 100 €
od 100,01 € do 500 € 75 € Poradenstvo k predmetu zmluvy: 0,- €
od 500,01 € do 750 € 50 €
od 750,01 € do 1000 € 25 €
od 1000,01 € 0 €

Recyklačné poplatky:

Elektrozariadenia a elektroodpad: (platné do 30.06.2016)

Recyklačný poplatok za 1 kg podielu na cieli odpadového hospodárstva SR: (účtuje SLOVMAS, a. s. klientovi)

kategória EEZ 1.a 1.b 2 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6 7 8 * 9 * 10 *
poplatok (€) 0,450 0,210 0,250 0,390 0,260 0,390 0,260 0,590 0,270 0,140 0,260 0,190 0,190 0,170
podiel (%) 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 100 100 100
(Poznámka: MŽP SR stanovený podiel pre rok 2015 bol 41,14%; v zmysle Prílohy č. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. pre rok 2016 je podiel 48%.)
* Cena platí do hmotnosti EEZ uvedených na trh zodpovedajúcej hmotnosti odberu starých EEZ rovnakej kategórie zapezpečeného klientom. Nad túto hmotnosť sa cena stanoví dohodou.

Recyklačný poplatok za 1 kg nového výrobku uvedeného na trh SR:
Zohľadňuje podiely výrobcu na cieľoch odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch v platnom znení!
kategória EEZ 1.a 1.b 2 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6 7 8 9 10
poplatok (€) 0,2160 0,1008 0,1200 0,1872 0,1248 0,1872 0,1248 0,2832 0,1296 0,0672 0,1248 0,1900 0,1900 0,1700

Batérie a akumulátory: (platné do 30.06.2016)

Recyklačný poplatok za 1 kg batérií a akumulátorov uvedených na trh SR (€):

prenosné batérie a akumulátory voľné 1,4999
prenosné batérie a akumulátory zabudované 0,1899
priemyselné batérie a akumulátory 0,1699
automobilové batérie a akumulátory 0,1489

Obaly: (platné do 30.06.2016)

Recyklačný poplatok za 1 kg obalov uvedených na trh SR (€):

Papier a lepenka 0,0079
Plasty 0,0219
Sklo 0,0199
Kovy oceľ 0,0589
Kovy hliník 0,0689
Drevo 0,0059
(Poznámka: za obaly z jedného materiálu sa považujú obaly, v ktorých jeden obalový materiál tvorí aspoň 70 % hmotnosti obalu.) 

Výrobky, za ktoré sa do 30.06.2016 platí príspevok do Recyklačného fondu (RF):

Recyklačný poplatok za 1 kg výrobkov (neobalové komodity) uvedených na trh SR (€):
* platné do 30.06.2016 * #
Papier a lepenka 0,0179 -
Viacvrstvové kombinované materiály (Kompozity) 0,1199 -
Plasty 0,0999 -
Sklo 0,0289 -
Pneumatiky 0,1369 0,0990
Oleje 0,0299 x
# platné od 01.07.2016 - recyklačný poplatok za 1 kg zberového podielu


	Cenník od 1.1.2016

