
Cenník poplatkov SLOVMAS, a. s. pre rok 2016 - kompletný  

Vydanie 05/16, platné pre obdobie začínajúce od 01.07.2016. Všetky poplatky sú uvedené bez DPH; DPH sa účtuje podľa platných predpisov.
Trhové a zberové podiely pre rok 2016 sa v zmysle § 135 ods. 33 zákona č. 79/2015 Z. z. vypočítavajú z údajov roka 2014 zverejnených MŽP SR.
Ak je v zmysle tohto cenníka spoločnosťou SLOVMAS, a. s. vystavený dopropis, tento sa neuhrádza, ale započítava sa vo vzťahu k najbližšej faktúre vystavenej spoločnosťou SLOVMAS, a. s.

Všeobecné poplatky:

Registračný poplatok: * 100 € * Len pre novo registrujúcich sa do registrov MŽP SR.
Registračný poplatok pri zmene registrácie: ** 0 € ** Prechod z iného systému alebo individuálneho plnenia, zmeny registračných údajov, doplnenie alebo rozšírenie registra.
Poradenstvo k predmetu zmluvy: 0 € *** Pri sume fakturovaných recyklačných poplatkov v danom roku (spolu za všetky riešené komodity).
Ročný klientsky poplatok: *** Členenie elektrozariadení (EEZ):

do 100 € 100 € Kategória 1 1a Veľké chladiarenské, mraziarenské a klimatizačné zariadenia pre domácnosť
od 100,01 € do 500 € 75 € # K Recyklačným poplatkom podľa Článku III Zmluvy o spolupráci a tohto Cenníka sa v zmysle § 31 ods. 11 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 1b Ostatné veľké spotrebiče pre domácnosť
od 500,01 € do 750 € 50 € a doplnení niektorých zákonov v platnom znení osobitne klientovi vyúčtujú koordinačným centrom prípadne pridelené presahujúce množstvá stanovené 1c Veľké chladiarenské, mraziarenské a klimatizačné zariadenia pre použitie mimo domácnosť
od 750,01 € do 1000 € 25 € za nediskriminačných podmienok podľa jeho trhového podielu. Ak koordinačné centrum neurčí súčasne aj finančnú zodpovednosť vo vzťahu k presahujúcemu 1d Ostatné veľké spotrebiče pre použitie mimo domácnosť
od 1000,01 € 0 € množstvu, tak sa na stanovenie rozsahu finančnej zodpovednosti pre dotknuté vyhradené prúdy použijú sadzby uvedené v tomto Cenníku. Kategória 2 2 Malé domáce spotrebiče

Kategória 3 3a Informačné technológie so zobrazovacími jednotkami CRT, LCD, LED

Recyklačné poplatky: # 3b Informačné technológie bez zobrazovacích jednotiek
3c IT a zobrazovacie zariadenia pre použitie mimo domácnosti

Elektrozariadenia a elektroodpad: Kategória 4 4a Spotrebná elektronika so zobrazovacími jednotkami CRT, LCD, LED
4b Ostatná spotrebná elektronika

Recyklačný poplatok za 1 kg cieľa zberu odpadového hospodárstva SR: (účtuje SLOVMAS, a. s. klientovi) 4c Fotovoltaické panely a príslušenstvo
Kategória 5 5a Svetelné zdroje

kategória EEZ 1.a 1.b 1.c 1.d 2 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 5.a 5.b 5.c 6 7 8.a 8.b 9.a 9.b 10 5b Svietidlá
poplatok (€) 0,450 0,210 0,450 0,210 0,250 0,390 0,260 0,390 0,390 0,260 0,390 0,590 0,270 0,590 0,140 0,260 0,250 0,190 0,250 0,190 0,170 5c LED zdroje
podiel (%) EEZ z domácností 48 48 x x 48 48 48 x 48 48 x 48 48 48 48 48 48 x 48 x x 5a Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových a výbojok s kovovými parami a nízkotlakové sodíkové výbojky
podiel (%) EEZ mimo domácnosť x x 100 100 x x x 100 x x 100 100 100 100 x x x 100 x 100 100 5b Svietidlá na použitie mimo domácnosť
(Poznámka: stanovený podiel pre zber elektroodpadu z domácností v zmysle Prílohy č. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. pre rok 2016 je 48 % z priemerného množstva uvedeného na trh za posledné tri roky, "nulové roky" sa do priemeru nezarátavajú.) 5c LED zdroje na použitie mimo domácnosť
Uvedené kategórie EEZ sú členené v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Príloha č. 15 a s prihliadnutím na vyhlášku MŽP SR č. 373/2015 Z. z. Príloha č. 7 a Príloha č. 8. Kategória 6 6 Elektrické a elektronické náradia

Kategória 7 7 Hračky, zariadenia určené na rekreačné a športové účely
Recyklačný poplatok za 1 kg nového výrobku uvedeného na trh SR: Kategória 8 8a Zdravotnícke pomôcky pre domácnosť
Zohľadňuje podiely výrobcu na cieľoch zberu odpadového hospodárstva SR v zmysle zákona o odpadoch v platnom znení. Uvádza klient svojim zákazníkom v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. 8b Zdravotnícke pomôcky pre použitie mimo domácnosť
kategória EEZ 1.a 1.b 1.c 1.d 2 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 5.a 5.b 5.c 6 7 8.a 8.b 9.a 9.b 10 Kategória 9 9a Prístroje na monitorovanie a kontrolu pre domácnosť
poplatok (€) EEZ z domácností 0,2160 0,1008 x x 0,1200 0,1872 0,1248 x 0,1872 0,1248 x 0,2832 0,1296 0,2832 0,0672 0,1248 0,1200 x 0,1200 x x 9b Monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach
poplatok (€) mimo domácnosť x x 0,4500 0,2100 x x x 0,3900 x x 0,3900 0,5900 0,2700 0,5900 x x x 0,1900 x 0,1900 0,1700 Kategoria 10 10 Predajné automaty

Batérie a akumulátory:

Recyklačný poplatok za 1 kg cieľa zberu batérií a akumulátorov (€):

prenosné batérie a akumulátory voľné 3,3332
prenosné batérie a akumulátory zabudované 0,5498
priemyselné batérie a akumulátory (všetky) 0,2199
automobilové batérie a akumulátory (všetky) ##

0,1489
## Výška poplatku za 1 kg cieľa zberu platí len do hmotnosti cieľa zberu automobilových BaA rovnajúcej sa hmotnosti klientom vyzbieraných a SLOVMAS, a. s. bezplatne odovzdaných použitých automobilových BaA a uplatní sa až po ich odovzdaní SLOVMAS, a. s.
Nad túto hmotnosť a tiež aj do momentu bezplatného odovzdania automobilových BaA SLOVMAS, a. s. sa za 1 kg cieľa zberu účtuje poplatok 0,2698 €/kg. Úpravu poplatku po bezplatnom odovzdaní použitých automobilových BaA pre relevantnú hmotnosť cieľa zberu vykoná SLOVMAS, a. s. vystavením dobropisu.
(Poznámka: stanovený podiel pre zber (cieľ zberu) prenosných batérií a akumulátorov v zmysle Prílohy č. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. pre rok 2016 je 45 % z množstva uvedeného na trh v predchádzajúcom roku.)

Obaly:

Recyklačný a separačný poplatok za zabezpečenie zberového podielu obalov vo vzťahu k 1 kg trhového podielu (€):

Sklo 0,01498
Plasty 0,03698
Papier a lepenka 0,00989
VKM na báze lepenky 0,02295
Kovy oceľ 0,03999
Kovy ostatné 0,04999
Drevo 0,00998
Ostatné 0,07002
Separačný poplatok ###

0,06998
### Separačný poplatok sa účtuje ku každej vyššie uvedenej obalovej položke okrem dreva. Pri hodnovernom preukázaní množstva obalov, ktoré neskončili v komunálnom odpade, SLOVMAS, a. s. na tomuto množstvu zodpovedajúcu sumu separačného poplatku vystaví dobropis;
toto však len za predpokladu, že príslušné množstvo odpadov z týchto obalov sa použije výhradne na plnenie zberového podielu pre SLOVMAS, a. s. ako OZV.
 
Neobalové výrobky:

Recyklačný poplatok za zabezpečenie zberového podielu neobalových výrobkov vo vzťahu k 1 kg trhového podielu (€):

Sklo 0,10495
Plasty 0,10298
Papier a lepenka 0,02695
VKM na báze lepenky 0,03898

Pneumatiky:

Recyklačný poplatok za 1 kg pneumatík vyzbieraných v príslušnom roku v rozsahu trhového podielu (€):

Pneumatiky 0,09900
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