ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:
SLOVMAS, a.s.
sídlo: Budatínska 73, 851 06 Bratislava,
IČO: 44 946 422, IČ DPH: SK 2022888472,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4846/B,
zastúpená: Ing. Jiří Mikulenka, predseda predstavenstva
(ďalej len „Materiálová spoločnosť“)
a
Klient vyplní obchodné meno
sídlo: Klient vyplní ulicu, obec a PSČ sídla,
IČO: Vyplniť, IČ DPH: Vyplniť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Vyplniť, Oddiel: Vyplniť, Vložka číslo: Vyplniť,
zastúpená: Klient vyplní meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb s podpisovým právom
(ďalej len „Klient“)
(Materiálová spoločnosť a Klient ďalej spoločne tiež len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo len
ako „Zmluvná strana“)
týkajúca sa
účasti v kolektívnom systéme zabezpečujúcom zber, prepravu, spracovanie a
zhodnocovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení, odpadov z obalov,
použitých batérií a akumulátorov a odpadov z výrobkov.
ČLÁNOK I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Klient je v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) výrobcom elektrozariadení (ďalej
len „EEZ“) a/alebo výrobcom batérií a akumulátorov a/alebo výrobcom, a/alebo dovozcom
výrobkov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu (ďalej len „RF“) a/alebo je povinnou
osobou v zmysle zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o obaloch“).
2. Materiálová spoločnosť je obchodnou spoločnosťou založenou podľa zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, registrovanou kolektívnou organizáciou
v zmysle § 48g ods. 2 a § 54ga ods. 2 Zákona o odpadoch, registrovanou treťou osobou v zmysle
§ 48a ods. 12 Zákona o odpadoch a registrovanou oprávnenou organizáciou v zmysle § 9 ods. 1
Zákona o obaloch. Úlohou Materiálovej spoločnosti ako Kolektívnej organizácie je zriadenie
a prevádzkovanie systému kolektívne zabezpečujúceho pre výrobcov elektrozariadení a/alebo
výrobcov batérií a akumulátorov a/alebo výrobcov, a/alebo dovozcov výrobkov, za ktoré sa platí
príspevok do RF zber, prepravu, spracovanie a zhodnocovanie odpadu z EEZ (ďalej len „OEEZ“)
a/alebo použitých batérií a akumulátorov a/alebo odpadu z výrobkov, za ktoré sa platí príspevok
do RF (ďalej len „Výrobky“), ktoré sú výrobcovia a/alebo dovozcovia podľa Zákona o odpadoch
a nadväzujúcich právnych predpisov povinní zabezpečovať a ako Oprávnenej organizácie
zriadenie a prevádzkovanie systému kolektívne zabezpečujúceho pre povinné osoby zber,
prepravu a zhodnocovanie odpadov z obalov, ktoré sú povinné osoby podľa Zákona o obaloch
a nadväzujúcich právnych predpisov povinné zabezpečovať (ďalej len „Kolektívny systém“).
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3. Materiálová spoločnosť a Klient majú záujem spolupracovať v oblasti kolektívneho zabezpečenia
zberu, prepravy, spracovania a zhodnocovania OEEZ a/alebo odpadov z obalov a/alebo použitých
batérií a akumulátorov a/alebo odpadov z výrobkov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného
fondu.
4. EEZ sa na účely Zmluvy rozumejú elektrické a elektronické zariadenia v takom istom zmysle ako
podľa Zákona o odpadoch a ďalších právnych predpisov upravujúcich nakladanie s OEEZ.
5. Obalmi sa na účely Zmluvy rozumejú obaly v takom istom zmysle ako podľa Zákona o obaloch
a ďalších právnych predpisov upravujúcich nakladanie s nimi.
6. Batériami a akumulátormi sa na účely Zmluvy rozumejú batérie a akumulátory v zmysle Zákona
a odpadoch. Použitou batériou a akumulátorom sa na účely Zmluvy rozumejú použité batérie
a akumulátory v zmysle Zákona o odpadoch.
7. Výrobkami sú na účely Zmluvy výrobky a materiály, za ktoré je výrobca a dovozca povinný podľa
Zákona o odpadoch (ďalej len „Dotknuté ustanovenia Zákona o odpadoch“) platiť príspevky
do RF (ďalej len „Príspevky“), pričom obaly a batérie a akumulátory sa za výrobky na účely
Zmluvy nepovažujú.
ČLÁNOK II
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Materiálová spoločnosť sa zaväzuje efektívne prevádzkovať Kolektívny systém pre Klienta a pre
iné osoby, ktoré sú klientmi Kolektívneho systému prevádzkovaného Materiálovou spoločnosťou
na základe zmluvy s Materiálovou spoločnosťou (ďalej len „Klienti“).
2. Materiálová spoločnosť sa zaväzuje pre Klienta zabezpečovať zber, prepravu, spracovanie a
zhodnocovanie OEEZ a/alebo použitých batérií a akumulátorov a/alebo odpadu z Výrobkov, ktoré
je podľa Dotknutých ustanovení Zákona o odpadoch a nadväzujúcich právnych predpisov povinný
zabezpečovať Klient a zber, prepravu a zhodnocovanie odpadov z obalov, ktoré je podľa Zákona
o obaloch a nadväzujúcich právnych predpisov povinný zabezpečovať Klient, ale len ak si Klient
riadne plní povinnosti podľa článku III a článku IV Zmluvy. Materiálová spoločnosť uvedené služby
zabezpečí tak, že ich objedná u osôb oprávnených na ich poskytovanie (ďalej len „Servisné
spoločnosti“).
3. Materiálová spoločnosť môže zabezpečením zberu, prepravy, spracovania a zhodnocovania OEEZ
a/alebo použitých batérií a akumulátorov a/alebo odpadu z Výrobkov a/alebo odpadov z obalov
(ďalej len „Odpad z dotknutých komodít“) poveriť aj tretie osoby prevádzkujúce iné
Kolektívne systémy. Materiálová spoločnosť však Klientovi zodpovedá, akoby Zmluvu plnila sama.
4. Materiálová spoločnosť sa zaväzuje riadne a včas plniť ohlasovacie povinnosti Klienta a/alebo
uplatniť jeho nároky podľa Dotknutých ustanovení Zákona o odpadoch a/alebo Zákona o obaloch
a Zmluvy, ak na to Klient vystaví potrebné plnomocenstvo v znení bližšie špecifikovanom
v Prílohe č. 1 Zmluvy a ak si Klient riadne splní informačnú povinnosť podľa článku V, odseku 3
Zmluvy.
5. Materiálová spoločnosť je povinná usilovať sa zabezpečiť pre Klienta zber, prepravu, spracovanie
a zhodnocovanie čo najväčšieho množstva Odpadov z dotknutých komodít, pričom je obmedzená
požiadavkou hospodárnosti a/alebo s prihliadnutím na ciele odpadového hospodárstva a limity
zhodnocovania stanovené príslušnými právnymi predpismi a/alebo aj s ohľadom na rozsah
príspevkovej povinnosti Klienta do RF.
6. Materiálová spoločnosť sa zaväzuje viesť evidenciu o množstve EEZ, batérií a akumulátorov,
Výrobkov a obalov vyrobených (zabalených, naplnených), dovezených, vyvezených a
reexportovaných jednotlivými Klientmi a o uvedení na trh SR týchto EEZ, batérií a akumulátorov,
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Výrobkov a obalov (resp. výrobkov balených v obaloch – naplnených, zabalených) (ďalej len
„Dotknuté komodity“) a o nakladaní s Odpadom z dotknutých komodít.
7. Komodity, pre ktoré Materiálová spoločnosť zabezpečuje Klientovi služby v zmysle Zmluvy, sú
špecifikované v Prílohe č. 2 Zmluvy.
8. Materiálová spoločnosť sa zaväzuje umožniť Klientovi nahliadnuť do dokumentov súvisiacich so
zabezpečením zberu, prepravy, spracovania a zhodnocovania Odpadov z dotknutých komodít
v rámci Kolektívneho systému týkajúcich sa Klienta.
9. Klient sa zaväzuje poskytnúť Materiálovej spoločnosti svoju súčinnosť, aby bolo zabezpečené
riadne a efektívne fungovanie Kolektívneho systému, a zároveň využívať služby Kolektívnej
organizácie v rozsahu stanovenom Zmluvou.
ČLÁNOK III
NÁHRADA NÁKLADOV KOLEKTÍVNEJ ORGANIZÁCIE
1.

Klient sa zaväzuje uhradiť Materiálovej spoločnosti náklady preukázateľne vynaložené na
prevádzkovanie Kolektívneho systému.

2.

Klient je povinný plniť povinnosť uvedenú v odseku 1. tohto článku Zmluvy tak, že každý
kalendárny štvrťrok uhradí Materiálovej spoločnosti platbu v zmysle odseku 3 a/alebo odseku 4
tohto článku Zmluvy a platného cenníka. Materiálová spoločnosť je povinná Klientovi vystaviť na
platbu podľa tohto odseku faktúru splatnú do 14 (štrnástich) dní od jej doručenia. Sadzby v
cenníku určí Materiálová spoločnosť tak, že všetci Klienti budú mať pre rovnaký druh dotknutej
komodity alebo druh poplatku rovnakú sadzbu, pričom sadzbou pre účely tejto Zmluvy treba
rozumieť sumu v euro, ktorú určuje Materiálová spoločnosť na základe reálnych nákladov na
zber, prepravu, spracovanie a zhodnocovanie Dotknutých komodít, ktorých zber, prepravu,
spracovanie a zhodnocovanie je Materiálová spoločnosť povinná zabezpečiť pre svojich Klientov
a nákladov s tým spojených (ďalej len „Sadzba“). Materiálová spoločnosť je povinná zabezpečiť
dostupnosť cenníka pre Klienta a súčasne je povinná bez zbytočného odkladu informovať Klienta
aj o akejkoľvek zmene cenníka. Každá zmena Sadzby počas príslušného kalendárneho roka sa
realizuje tak, akoby nová Sadzba platila od začiatku kalendárneho roka a uplatní sa v najbližšej
fakturácii v zmysle odseku 3 a/alebo odseku 4 tohto článku Zmluvy nasledujúcej po zmene
Sadzby so zohľadnením predchádzajúcich fakturácií v kalendárnom roku.

3.

Výška nákladov hradených Klientom podľa predošlých odsekov týkajúca sa EEZ s výnimkou EEZ
podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy (ďalej len „Ostatné EEZ“), musí byť určená podľa Zákona
o odpadoch ako súčin množstva OEEZ, ktorého zber, prepravu a spracovanie je Klient povinný
podľa Zákona o odpadoch a nadväzujúcich právnych predpisov zabezpečiť (ďalej len „Podiel
Klienta“) a Sadzby. Podiel Klienta vypočíta Materiálová spoločnosť podľa Zákona o odpadoch
a nadväzujúcich právnych predpisov. Výška platby uvedenej v tomto odseku sa určí podľa vzorca:
¼ x M x L x S, kde M je množstvo EEZ uvedených na trh Klientom za celý relevantný kalendárny
rok v kg, L je limit (podiel) zberu EEZ stanovený pre daný kalendárny rok právnymi predpismi,
súčin M x L je Podiel Klienta a S je Sadzba. Pre účely platby za každý prvý a druhý kalendárny
štvrťrok stanoví L Materiálová spoločnosť na základe verejne dostupných štatistických údajov a
odborných odhadov v čase fakturácie a údajov ohlásených Klientom v zmysle odseku 3 písm. b)
článku V Zmluvy. Výška platby za každý tretí kalendárny štvrťrok sa upraví o rozdiel medzi výškou
platby za prvý až druhý kalendárny štvrťrok a výškou platby za tretí kalendárny štvrťrok
vypočítanej na základe L stanoveného právnymi predpismi. Materiálová spoločnosť Klientovi
vystavuje faktúru na platbu podľa tohto odseku v zásade štvrťročne nasledovne: za každý prvý
kalendárny štvrťrok obvykle do 14 (štrnásť) dní od termínu na podanie hlásenia v zmysle odseku
3 písm. b) článku V Zmluvy, v prípade hlásenia podaného po tomto termíne do 14 (štrnásť) dní
od termínu, kedy Klient hlásenie podal; za každý druhý až štvrtý kalendárny štvrťrok obvykle do
14. (štrnásteho) dňa prvého mesiaca každého štvrťroka (apríl, júl, október).
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4.

Klient je povinný plniť povinnosť uvedenú v odsekoch 1. a 2. tohto článku Zmluvy týkajúcu sa
batérií a akumulátorov a/alebo obalov a/alebo Výrobkov a/alebo tých EEZ, za ktoré sa platí
príspevok do RF (ďalej len „Vymedzené komodity“) tak, že Materiálovej spoločnosti za každý
kalendárny štvrťrok uhradí platbu vo výške zodpovedajúcej súčinu Sadzby a hmotnosti
Vymedzených komodít uvedených Klientom na trh Slovenskej republiky v príslušnom štvrťroku.
Materiálová spoločnosť Klientovi vystavuje faktúru na platbu podľa tohto odseku obvykle do 14
(štrnásť) dní od termínu na podanie hlásenia v zmysle odseku 3 písm. a) článku V Zmluvy,
v prípade hlásenia podaného po tomto termíne obvykle do 14 (štrnásť) dní od termínu, kedy
Klient hlásenie podal.
ČLÁNOK IV
REGISTRAČNÝ POPLATOK A ROČNÝ KLIENTSKÝ POPLATOK

Klient je povinný Materiálovej spoločnosti uhradiť popri nákladoch podľa predošlého článku aj
registračný poplatok a ročný klientský poplatok v zmysle platného cenníka. Materiálová spoločnosť je
povinná Klientovi vystaviť na platbu podľa tohto článku faktúru splatnú do 14 (štrnástich) dní od jej
doručenia, a to na vstupný poplatok do 7 dní od podpísania Zmluvy a na ročný klientský poplatok
spolu s posledným účtovným dokladom v danom účtovnom roku.
ČLÁNOK V
INFORMOVANIE
1. Materiálová spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu informovať Klienta o dôležitých
skutočnostiach súvisiacich s fungovaním Kolektívneho systému.
2. Klient je povinný Materiálovej spoločnosti predložiť najneskôr v deň podpisu Zmluvy:
a) posledné ohlásenie údajov z evidencie o Dotknutých komoditách, ktoré predložil Ministerstvu
životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) pred podpisom Zmluvy,
b) ohlásenie údajov z evidencie o Dotknutých komoditách, ktoré predložil úradom životného
prostredia a RF v roku, v ktorom sa uzatvára Zmluva pred podpisom Zmluvy,
c) kópiu potvrdenia MŽP SR a/alebo RF o zápise Klienta do príslušného registra, ak ju obdržal.
3. Klient je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť Materiálovej spoločnosti všetky dôležité
informácie, ktoré získa a ktoré súvisia so Zmluvou, najmä je povinný:
a) v prípade Vymedzených komodít najneskôr do 10. (desiateho) dňa a v prípade Ostatných EEZ
najneskôr do 25. (dvadsiateho piateho) dňa po uplynutí každého 1. – 4. kalendárneho
štvrťroka predložiť Materiálovej spoločnosti hlásenie o nakladaní s Dotknutými komoditami
v predošlom kalendárnom štvrťroku na účely ohlasovania MŽP SR, RF a úradom životného
prostredia, v rozsahu a štruktúre v zmysle platnej legislatívy,
b) najneskôr do 31. januára každého roka predložiť Materiálovej spoločnosti hlásenie o nakladaní
s Dotknutými komoditami v predošlom kalendárnom roku na účely ohlasovania MŽP SR
v rozsahu a štruktúre v zmysle platnej legislatívy,
c) bezodkladne informovať Materiálovú spoločnosť o zmenách, ktoré je povinný podľa Zákona
o odpadoch a Zákona o obaloch oznamovať MŽP SR a RF.
ČLÁNOK VI
MLČANLIVOSŤ
Každá Zmluvná strana je povinná uchovávať mlčanlivosť o informáciách tvoriacich obchodné
tajomstvo druhej Zmluvnej strany ako aj o iných informáciách týkajúcich sa druhej Zmluvnej strany,
ktoré nie sú verejne dostupné a ich poskytnutie tretej osobe je spôsobilé spôsobiť škodu alebo
poškodiť oprávnené záujmy druhej Zmluvnej strany, ak ide o informácie, o ktorých sa Zmluvná strana
dozvedela v súvislosti s uzatvorením alebo plnením Zmluvy, a to najmä o údaje, ktoré sa Materiálová
spoločnosť dozvie podľa článku V odsek 2. a 3. Zmluvy, a ktoré sa dozvie Klient v súlade s článkom II
odsek 7 a článkom V odsek 1 Zmluvy (ďalej len „Chránené informácie“). Zmluvná strana nesmie
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Chránené informácie sprístupniť iným osobám s výnimkou podľa článku II, odseku 4. Zmluvy, a to ani
iným Klientom Kolektívneho systému prevádzkovaného Materiálovou spoločnosťou a ani sama ich
použiť inak, než to predpokladá Zmluva.
ČLÁNOK VII
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvné strany si pri uplatňovaní Zmluvy poskytnú všetku potrebnú súčinnosť.
2. Materiálová spoločnosť môže s osobami, ktoré majú byť Klientmi, uzatvoriť Zmluvu len za
rovnakých podmienok ako s Klientom.
3. Klient môže byť účastníkom iného Kolektívneho systému neprevádzkovaného Materiálovou
spoločnosťou len na základe dohody s Materiálovou spoločnosťou. To isté sa vzťahuje aj na
uzatvorenie zmlúv o poskytovaní služieb zberu alebo prepravy alebo spracovania alebo
zhodnocovania Dotknutých komodít medzi Klientom a treťou osobou.
4. Žiadna zo Zmluvných strán neudeľuje na základe Zmluvy druhej Zmluvnej strane právo používať
jej obchodné meno, ňou vlastnené alebo užívané ochranné známky ani iné označenia s výnimkou
uvedenou v nasledujúcich odsekoch tohto článku.
5. Materiálová spoločnosť udeľuje Klientovi právo používať označenie SLOVMAS a obchodné meno
Materiálovej spoločnosti počas platnosti Zmluvy na celom svete, ale len za účelom informovania
tretích osôb o zapojení Klienta do Kolektívneho systému prevádzkovaného Materiálovou
spoločnosťou.
6. Klient udeľuje Materiálovej spoločnosti právo používať obchodné meno Klienta počas platnosti
Zmluvy na celom svete, ale len za účelom informovania tretích osôb o zapojení Klienta do
Kolektívneho systému prevádzkovaného Materiálovou spoločnosťou.
ČLÁNOK VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať podľa potrieb definovaných Materiálovou spoločnosťou a
Klientom po ich vzájomnej dohode. Zmeny a doplnky musia byť uskutočnené formou písomného
dodatku, inak sú neplatné.

2.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

3.

Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Každá zo Zmluvných strán ju môže vypovedať, ale vždy
len s účinnosťou k 31. decembru, ak výpoveď doručí druhej Zmluvnej strane najneskôr do 30.9.

4.

Každá zo Zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť, ak druhá Zmluvná strana Zmluvu porušila
a napriek písomnému upozorneniu s porušovaním Zmluvy neprestane alebo neodstráni jeho
následky.

5.

Každá zo Zmluvných strán zodpovedá len za škodu, ktorú spôsobila priamo a vlastným zavinením,
a to len do výšky súčtu peňažných plnení, ktoré Klient uhradil Materiálovej spoločnosti na základe
Zmluvy do momentu vzniku škody.

6.

Každá zo Zmluvných strán poskytne druhej Zmluvnej strane primeranú lehotu k náprave predtým,
než voči nej vznesie nároky súvisiace s neplnením jej povinností.

7.

V prípade ukončenia Zmluvy nemá Klient nárok na vrátenie peňažných plnení, ktoré poskytol.

8.

Zmluvné strany si prejavy vôle a informácie v súvislosti so Zmluvou, vrátane odstúpenia a
výpovede, doručujú písomne na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je uvedené
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v nasledujúcom odseku niečo iné. Ak treba Zmluvnej strane doručovať na inú adresu, musí to
táto Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane písomne oznámiť a písomnosti odoslané po
oznámení takejto novej adresy jej musí druhá Zmluvná strana doručovať na novú ňou oznámenú
adresu. Písomnosť odoslaná jednou zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane doporučenou
poštou na adresu určenú podľa tohto odseku Zmluvy sa považuje za doručenú aj vtedy, ak
nebude prevzatá, a to odo dňa, kedy pošta uskutočnila neúspešný pokus o doručenie.
9.

V rozsahu, v akom to umožňujú právne predpisy, je každá zo Zmluvných strán oprávnená
komunikovať s druhou Zmluvnou stranou prostredníctvom elektronických prostriedkov a takáto
komunikácia bude v rozsahu povolenom zo zákona rovnocenná podpísanej písomnej komunikácii.
Identifikačný kód obsiahnutý v elektronickom dokumente postačuje k overeniu identity
odosielateľa a autenticity dokumentu. Materiálová spoločnosť môže oznámením doručeným
Klientovi umožniť mu plniť informačné povinnosti podľa Zmluvy prostredníctvom elektronických
prostriedkov aj za iných podmienok, než stanovujú právne predpisy.

10. Ak bude niektoré ustanovenie Zmluvy neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť
iných ustanovení Zmluvy, ktorá zostáva ako celok naďalej platná a účinná. Zmluvné strany sa pre
tento prípad zaväzujú bezodkladne nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením
platným a účinným, ktoré bude najlepšie zodpovedať pôvodne zamýšľanému účelu neplatného
alebo neúčinného ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú rovnako postupovať aj v prípade, ak
to bude potrebné na prispôsobenie Zmluvy zmene relevantných právnych predpisov. Do tohto
času platí zodpovedajúca úprava obsiahnutá v právnych predpisoch platných v Slovenskej
republike.
11. Zmluva sa riadi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a Zmluvné strany sa dohodli,
že na rozhodovanie sporov súvisiacich so Zmluvou sú príslušné slovenské súdy.
12. K Zmluve sú pripojené prílohy č. 1 a 2, ktoré tvoria z obsahového hľadiska neoddeliteľnú súčasť
Zmluvy.
13. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) totožných rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých
po jednom (1) obdrží každá zo Zmluvných strán. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, vzájomne
vysvetlili a na znak súhlasu s ňou ju slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nevýhodných
podmienok, podpísali.
__________________________________________________________________________________

Za SLOVM AS, a.s.
I ng. Jiří M ik ulenk a, predseda predstavenstva
M ateriálová spoločnosť

V Bratislave dňa

.

Za K lient vyplní obchodné m eno
V Vyplniť dňa Vyplniť
K lient vyplní m eno, priezvisko a funk ciu osoby/ osôb s podpisovým právom
K lient

.
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Príloha č. 1

ZM LUVY O SPOLUP RÁCI – PLN Á M OC
Klient vyplní obchodné meno
sídlo: Klient vyplní ulicu, obec a PSČ sídla,
IČO: Vyplniť,
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Vyplniť, Oddiel: Vyplniť, Vložka číslo: Vyplniť,
zastúpená: Klient vyplní meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb s podpisovým právom
týmto udeľuje plnomocenstvo
SLOVMAS, a.s.
sídlo: Budatínska 73, 851 06 Bratislava,
IČO: 44 946 422,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4846/B,
aby v jej mene plnila registračné a ohlasovacie povinnosti podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 119/2010 Z. z.
o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a za týmto účelom ju zastupovala voči Ministerstvu životného prostredia
Slovenskej republiky, úradom životného prostredia a iným správnym orgánom ako aj Recyklačnému
fondu a aby v jej mene uplatňovala nároky na zníženie príspevku do Recyklačného fondu ako aj
nároky na vrátanie uvedeného príspevku.
Toto plnomocenstvo je platné do odvolania.

Za K lient vyplní obchodné m eno
V Vyplniť dňa Vyplniť
K lient vyplní m eno, priezvisko a funk ciu osoby/ osôb s podpisovým právom

.

Plnomocenstvo prijíma

Za SLOVM AS, a.s.
I ng. Jiří M ik ulenk a, predseda predstavenstva

V Bratislave dňa

.
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Príloha č. 2

ZM LUVY O SPOLUP RÁCI – ROZSAH DOTK N UTÝCH K OM ODÍ T
Komodita
1. Elektrozariadenia
kategórií 1 – 7

2. Elektrozariadenia
kategórií 8 – 10
3. Obaly

4. Batérie a akumulátory

5. Výrobky

Komodita - podrobne

Plnenie
(áno – nie)

kat. 1 - Veľké domáce spotrebiče
kat. 2 - Malé domáce spotrebiče
kat. 3 - Informačné technológie
a telekomunikačné zariadenia
kat. 4 - Spotrebná elektronika
kat. 5 - Svetelné zdroje
kat. 6 - Elektrické a elektronické nástroje
kat. 7 - Hračky, zariadenia určené na športové
a rekreačné účely
kat. 8 - Zdravotnícke prístroje
kat. 9 - Prístroje na monitorovanie a kontrolu
kat. 10 - Predajné automaty
Plasty
Papier a lepenka
Viacvrstvové kombinované materiály
(Kompozity)
Sklo
Kovy – železo a oceľ
Kovy – hliník a jeho zliatiny
Drevo
Prenosné – samostatne predávané (voľné)
Automobilové – samostatne predávané (voľné)
Priemyselné – samostatne predávané (voľné)
Prenosné – zabudované, pribalené (v, pri
prístrojoch a zariadeniach)
Automobilové – zabudované, pribalené (v, pri
prístrojoch a zariadeniach)
Priemyselné – zabudované, pribalené (v, pri
prístrojoch a zariadeniach)
Plasty
Papier a lepenka
Viacvrstvové kombinované materiály
(Kompozity)
Sklo
Oleje
Pneumatiky

Poznámka: Dotknuté komodity (1. – 5.), Vymedzené komodity (2. – 5.), Ostatné EEZ (1.)

Za SLOVM AS, a.s.
I ng. Jiří M ik ulenk a, predseda predstavenstva
M ateriálová spoločnosť

V Bratislave dňa

.

Za K lient vyplní obchodné m eno
V Vyplniť dňa Vyplniť
K lient vyplní m eno, priezvisko a funk ciu osoby/ osôb s podpisovým právom
K lient

.
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