
Cenník SLOVMAS, a. s. pre rok 2020 - kompletný  

Vydaný 31.12.2019 pre obdobie začínajúce od 01.01.2020. Všetky poplatky sú uvedené bez DPH; DPH sa účtuje podľa platných predpisov.
Trhové, zberové podiely, potenciály zberu a ďalšie plnenia pre rok 2020 sa vypočítavajú alebo určujú v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. v platnom znení (ďalej aj len ako Zákon).

Všeobecné poplatky:
Poplatky za služby pre subjekty, ktoré nemajú uzatvorenú Zmluvu o spolupráci (OZV - výrobca), sa určujú dohodou zmluvných strán.
Registračný poplatok klienta: * 100 € * Len pre novo registrujúcich sa do registrov MŽP SR.
Registračný poplatok klienta pri zmene registrácie: ** 0 € ** Prechod z iného systému alebo individuálneho plnenia, zmeny registračných údajov, doplnenie alebo rozšírenie registra.
Poradenstvo klientom k predmetu zmluvy: 0 € *** Pri sume fakturovaných Recyklačných a Separačných poplatkov v danom roku (spolu za všetky riešené komodity, Registračný ani Klientský poplatok sa nezarátáva);
Činnosť zákonného zástupcu pre klientov: 0 €  účtuje sa v poslednej faktúre roku 2020. Členenie elektrozariadení (EEZ): 
Klientsky poplatok: *** # K Sadzbe (Recyklačným a Separačným 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 Kategória 1 1a Zariadenia na tepelnú výmenu (pre domácnosti)

do 100 € 100 € a doplnení niektorých zákonov v platnom znení osobitne klientovi vyúčtujú koordinačnými centrami prípadné pridelené množstvá stanovené 1b Zariadenia na tepelnú výmenu (mimo domácnosti)
od 100,01 € do 500 € 75 € za nediskriminačných podmienok podľa jeho trhového podielu. Ak koordinačné centrá neurčia súčasne aj finančnú zodpovednosť vo vzťahu k pridelenému Kategória 2 2a Obrazovky, monitory a zariadenia s povrchom obrazovky väčším ako 100 cm2 (pre domácnosti)
od 500,01 € do 750 € 50 € množstvu, tak sa na stanovenie rozsahu finančnej zodpovednosti pre dotknuté vyhradené prúdy odpadov použijú sadzby uvedené v tomto Cenníku. 2b Obrazovky, monitory a zariadenia s povrchom obrazovky väčším ako 100 cm2 (mimo domácnosti)
od 750,01 € do 1000 € 25 € Rovnako sa vyúčtujú aj koordinačnými centrami určené zberové podiely, ak tieto presiahnu ciele zberu stanovené zákonom, a to v množstve zodpovedajúcom tomuto rozdielu. Kategória 3 3a Svetelné zdroje s obsahom ortuti (pre domácnosti)
od 1000,01 € 0 € Uvedená Sadzba (Recyklačné a Separačné poplatky) takisto nezahŕňa akékoľvek poplatky alebo zábezpeky určené jednotlivými koordinačnými centrami na zabezpečenie ich činnosti, 3b LED zdroje (pre domácnosti)

resp. Zákonom; tieto sa klientovi vyúčtujú zvlášť podľa jeho trhového podielu na základe faktúr jednotlivých koordinačných centier, v najbližšej nasledujúcej fakturácii, alebo osobitne. 3c Ostatné svetelné zdroje (pre domácnosti)

Sadzba (Recyklačné a Separačné poplatky): # 3d Svetelné zdroje s obsahom ortuti (mimo domácnosti)
3e LED zdroje (mimo domácnosti)

Elektrozariadenia a elektroodpad: 3f Ostatné svetelné zdroje (mimo domácnosti)
Kategória 4 4a Veľké elektrozariadenia (pre domácnosti) – s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm vrátane

Recyklačný poplatok vo vzťahu k 1 kg cieľa zberu odpadového hospodárstva SR pre elektroodpad z domácností: (účtuje SLOVMAS, a. s. klientovi) 4b Veľké elektrozariadenia (mimo domácnosti) – s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm vrátane
Recyklačný poplatok vo vzťahu k 1 kg spätného zberu elektroodpadu mimo domácnosť: (účtuje SLOVMAS, a. s. klientovi, len ak SLOVMAS, a. s. spätný zber pre klienta zabezpečuje) 4c Fotovoltaické panely (pre domácnosti)
kategória EEZ 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 3.f 4.a 4.b 4.c 4.d 5.a 5.b 6.a 6.b 6.c 4d Fotovoltaické panely (mimo domácnosti)
poplatok (€) 0,45 0,45 0,39 0,39 0,59 0,59 0,27 0,59 0,59 0,27 0,21 0,21 0,39 0,39 0,25 0,25 0,26 0,39 0,26 Kategória 5 5a Malé elektrozariadenia (pre domácnosti) – žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm
podiel (%) OEEZ z domácností 60 x 60 x 60 60 60 x x x 60 x 60 x 60 x 60 60 x 5b Malé elektrozariadenia (mimo domácnosti) – žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm
podiel (%) OEEZ mimo domácnosť x 100 x 100 x x x 100 100 100 x 100 x 100 x 100 x x 100 Kategória 6 6a Malé IT a telekomunikačné zariadenia (pre domácnosti) - žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm
Stanovený cieľ zberu elektroodpadu z domácností v zmysle Prílohy č. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. pre rok 2020 je 60 % z priemerného množstva uvedeného na trh za posledné tri roky, nulové údaje sa vo výpočte priemerného množstva nezohľadňujú. 6b Mobilné telefónne prístroje

6c Malé IT a telekomunikačné zariadenia (mimo domácnosti) - žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm
Recyklačný poplatok vo vzťahu k 1 kg nového výrobku uvedeného na trh SR:
Zohľadňuje podiely výrobcu na cieľoch zberu odpadového hospodárstva SR, resp. zodpovednosť 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.
kategória EEZ 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 3.f 4.a 4.b 4.c 4.d 5.a 5.b 6.a 6.b 6.c
poplatok (€) EEZ z domácností 0,2700 x 0,2340 x 0,3540 0,3540 0,1620 x x x 0,1260 x 0,2340 x 0,1500 x 0,1560 0,2340 x
poplatok (€) EEZ mimo domácnosť x 0,4500 x 0,3900 x x x 0,5900 0,5900 0,2700 x 0,2100 x 0,3900 x 0,2500 x x 0,2600

Batérie a akumulátory:

Recyklačný poplatok vo vzťahu k 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) 0,2698
Stanovený cieľ zberu prenosných batérií a akumulátorov v zmysle Prílohy č. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. pre rok 2020 je 45 % z množstva uvedeného na trh v predchádzajúcom roku.
Stanovený cieľ zberu priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov v zmysle Prílohy č. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. pre rok 2020 je 100 % z množstva uvedeného na trh v predchádzajúcom roku.

Obaly: Služba je od 01.01.2020 až do odvolania nedostupná.

Recyklačný a Separačný poplatok vo vzťahu k 1 kg obalov uvedených na trh (pre drevené palety k 1 kg drevených paliet vyradených z používania - likvidovaných) v predchádzajúcom roku (€):

Sklo
Plasty
Papier a lepenka
VKM na báze lepenky
Kovy oceľ
Kovy ostatné
Drevo
Ostatné
Separačný poplatok ##

## Separačný poplatok sa účtuje ku každej vyššie uvedenej obalovej položke.
 
Neobalové výrobky: Služba je od 01.01.2020 až do odvolania nedostupná.

Recyklačný a Separačný poplatok vo vzťahu k 1 kg neobalových výrobkov uvedených na trh v predchádzajúcom roku (€):

Sklo
Plasty
Papier a lepenka
Separačný poplatok ##

## Separačný poplatok sa účtuje ku každej vyššie uvedenej položke neobalových výrobkov.

Pneumatiky:

Recyklačný poplatok vo vzťahu k 1 kg pneumatík uvedených na trh v predchádzajúcom roku (€):
Uvádza klient svojim zákazníkom v zmysle § 70 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z.
Pneumatiky 0,12

Poznámka:
Tvorba, aktualizácia a zverejňovanie cenníka sa riadi príslušnými ustanoveniami Zmluvy o spolupráci a platnou legislatívou.
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