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Vážená spoločnosť,

dovol'ujem si Vás informovať o vzniku spoločnosti SLOVMAS, a.s. a jej aktivitách v oblasti nakladania

s odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), s odpadom z obalov, spoužitými

prenosnými batériami a akumulátormi a s odpadom z ďalších výrobkov za ktoré sa platí

poplatok do Recyklačného fondu a predložiť Vám ponuku na spoluprácu.

SLOVMAS, a.s. (Slovenská materiálová spoločnosť) je akciovou spoločnosťou založenou

a kontrolovanou viacerými menšími výrobcami a dovozcami a jej zámerom je ponúknuť povinným osobám

v zmysle zákonov o odpadoch a o obaloch v ich platnom znení čo najširšie služby pri zabezpečovaní

plnenia povinností vyplývajúcich výrobcom, dovozcom, plničom a baličom z uvedených zákonov ako

i z ďalšej platnej legislatívy v oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva, vrátane

poradenstva a ďalšieho environmentálneho servisu podl'a aktuálnych potrieb a požiadaviek klienta.

Materiálová spoločnosť ako kolektívny systém pre elektrozariadenia a elektroodpad na základe zmluvy

preberá všetky povinnosti klienta vyplývajúce mu zo spomínaného zákona o odpadoch a ako oprávnená

(obalová) organizácia aj povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o obaloch. Rovnako preberá na seba všetky

povinnosti klienta vyplývajúce zo zákona o odpadoch vo vzťahu k ďalším komoditám (batérie

a akumulátory a ďalšie výrobky, za ktoré sa platí poplatok do Recyklačného fondu, s výnimkou vozidiel).

Ciel'om spoločnosti SLOVMAS, a.s, je to, aby jej klienti nielen plnili predpísané limity a ďalšie povinnosti

v súlade so zákonom, ale plnili ich za čo najnižších, ale reálne dosiahnutel'ných nákladov zodpovedajúcich

aktuálnej situácii na trhu s odpadmi v Slovenskej republike, respektíve EÚ. Materiálová spoločnosť je

otvorená pre všetky povinné osoby v zmysle vyššie citovaných zákonov a to za rovnakých podmienok.

Komplexnosťou svojich činností a služieb je SLOVMAS, a.s. univerzálnou materiálovou spoločnosťou,

ktorá nemá na trhu obdobu. Reaguje súčasne na aktuálne legislatívne zmeny v oblasti nakladania

s odpadmi a s obal mi, aj na aktuálnu trhovú situáciu v oblasti druhotných surovín.

Plnenie povinností pri nakladaní s odpadom prebieha výhradne zabezpečovaním reálnych materiálových

tokov dotknutých komodít, nie nákupom potvrdeniek. Materiálové toky sú riadené a zabezpečované

aj financované priamo SLOVMAS, a.s. od miest vzniku odpadu až po jeho spracovanie a zhodnotenie

v súlade s platnou legislatívou.
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Na vzniku, riadení a zabezpečovaní činností SLOVMAS, a.s, sa podiel'al a podiel'a tím skúsených

dlhoročných odborníkov v oblasti životného prostredia a kolektívneho nakladania s odpadmi, ktorí sú

v praxi dostatočne známi a ktorí preukázali svoju odbornosť a spôsobilosť konkrétnymi výsledkami a to

nie len v rámci SR ale aj EÚ. Tieto skúsenosti sú tak využité v novom efektívnejšom, komplexnejšom

a modernejšom poňatí kolektívneho nakladania s odpadmi formou univerzálneho materiálového

spoločenstva prinášajúceho klientom množstvo noviniek, zlepšení a ďalších výhod.

Verím, že Vás naša ponuka zaujala. Viac informácií nájdete na našej web stránke ( www.slovmas.sk ),

prípadne Vám ich radi poskytneme osobne.

V prípade záujmu o uzavretie zmluvy máte možnosť sa zaregistrovať na našej web stránke, následne Vám

zašleme zmluvu k podpisu. Registrácia je bez poplatku.

Ak ste si doteraz povinnosti plnili nie individuálne, dovol'ujem si Vás upozorniť, že je potrebné ukončiť Váš

zmluvný vzťah s Vaším doterajším kolektívnym systémom, a (alebo) oprávnenou (obalovou) organizáciou

v súlade s Vašou zmluvou (zmluvami), podl'a rozsahu činností, ktoré od nás budete požadovať.

S pozdravom,

Tešíme sa na spoluprácu.

V Bratislave, 09.09.2009.

Ing. Ji '~ikulenka,

predseda predstavenstva a generálny riaditel'.
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