ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:
SLOVMAS, a. s.
sídlo: Na paši 4, 821 02 Bratislava,
IČO: 44 946 422, IČ DPH: SK 2022888472,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4846/B,
zastúpená: Ing. Elena Bodíková, PhD., generálna riaditeľka, na základe plnej moci
(ďalej len „Materiálová spoločnosť“)
a
Názov
sídlo: , ,
IČO: , IČ DPH: ,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu , Oddiel: , Vložka číslo:,
zastúpená: ,
(ďalej len „Klient“)
(Materiálová spoločnosť a Klient ďalej spoločne tiež len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo len
ako „Zmluvná strana“)
týkajúca sa
účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu

ČLÁNOK I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Klient je v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) výrobcom vyhradeného výrobku.
2. Materiálová spoločnosť je obchodnou spoločnosťou založenou podľa zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a účastníkom hospodárskej súťaže
v odpadovom hospodárstve v zmysle § 27 ods. 10 Zákona o odpadoch. Úlohou Materiálovej
spoločnosti je najmä, ale nie len, zriadenie a prevádzkovanie systému združeného nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu zabezpečujúceho pre výrobcu vyhradeného výrobku kolektívne
nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov, ktoré je výrobca vyhradeného výrobku
podľa Zákona o odpadoch a nadväzujúcich právnych predpisov povinný zabezpečovať, alebo
sprostredkovanie týchto činností.
3. Materiálová spoločnosť a Klient majú záujem spolupracovať v oblasti systému združeného
nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.
4. Vyhradený výrobok sa na účely Zmluvy rozumie výrobok patriaci do skupiny výrobkov v takom
istom zmysle ako podľa Zákona o odpadoch a ďalších právnych predpisov upravujúcich nakladanie
s vyhradeným prúdom odpadu.
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ČLÁNOK II
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Materiálová spoločnosť sa zaväzuje efektívne zabezpečovať systém združeného nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu pre Klienta a pre iné osoby, ktoré sú klientmi Materiálovej
spoločnosti na základe zmluvy s Materiálovou spoločnosťou (ďalej len „Klienti“).
2. Materiálová spoločnosť najmä ako, ale nie len, autorizovaná organizácia zodpovednosti
výrobcov (ďalej len „OZV“) sa zaväzuje pre Klienta zabezpečovať nakladanie s vyhradeným
prúdom odpadu (ďalej len „Odpad z dotknutých komodít“), ktoré je podľa ustanovení Zákona
o odpadoch a nadväzujúcich právnych predpisov povinný zabezpečovať Klient, ale len ak si Klient
riadne plní povinnosti podľa Zmluvy, najmä povinnosti v zmysle Článku III, IV a V Zmluvy. Klient
berie na vedomie a bez výhrad súhlasí s tým, že Materiálová spoločnosť uvedené služby zabezpečí
tak, že ich objedná u osôb oprávnených na ich poskytovanie (ďalej len „Servisné spoločnosti“).
3. Materiálová spoločnosť môže zabezpečiť nakladanie s Odpadom z dotknutých komodít v zmysle
predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy prostredníctvom autorizovanej tretej strany
prevádzkujúcej systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu. Materiálová
spoločnosť však Klientovi zodpovedá, akoby Zmluvu plnila sama.
4. Materiálová spoločnosť sa zaväzuje riadne a včas plniť ohlasovacie povinnosti Klienta, ak na to
Klient vystaví potrebné splnomocnenie v znení bližšie špecifikovanom v Prílohe č. 1 Zmluvy a ak
si Klient riadne plní informačnú povinnosť podľa článku V, odseku 3 Zmluvy.
5. Materiálová spoločnosť bude s odbornou starostlivosťou v rámci svojich možností zabezpečovať
pre Klienta zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a
zneškodnenie čo najväčšieho množstva Odpadov z dotknutých komodít, pričom je obmedzená
požiadavkou hospodárnosti a/alebo s prihliadnutím na ciele a záväzné limity odpadového
hospodárstva stanovené príslušnými právnymi predpismi.
6. Materiálová spoločnosť sa zaväzuje viesť evidenciu o množstve vyhradených výrobkov vyrobených
(zabalených, naplnených), dovezených, vyvezených, cezhranične prepravených a reexportovaných
jednotlivými Klientmi a o uvedení na trh SR týchto vyhradených výrobkov (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 po predchádzajúcom písomnom oznámení adresovanom
Materiálovej spoločnosti v pracovných dňoch a v pracovnej dobe, maximálne však jedenkrát za
aktuálne obdobie platnosti autorizácie, umožniť Klientovi nahliadnuť do dokumentov súvisiacich so
zabezpečením zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, recyklácie,
spracovania a zneškodnenia Odpadov z dotknutých komodít v rámci systému združeného
nakladania s vyhradeným prúdom odpadu týkajúcich sa Klienta.
9. Klient sa zaväzuje poskytnúť Materiálovej spoločnosti svoju súčinnosť, aby bolo zabezpečené
riadne a efektívne fungovanie systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu,
a zároveň využívať služby Materiálovej spoločnosti v rozsahu stanovenom Zmluvou. Takisto je
Klient povinný plniť si povinnosti jemu vyplývajúce v zmysle § 27 ods. 12 Zákona o odpadoch,
vrátane umožnenia plnenia povinností Materiálovej spoločnosti podľa § 28 ods. 4 písm. j) Zákona
o odpadoch.
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ČLÁNOK III
NÁHRADA NÁKLADOV
1. Klient sa zaväzuje uhradiť Materiálovej spoločnosti náklady vynaložené na zabezpečenie systému
združeného nakladania.
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, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie
Dotknutých komodít, ktorých zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie,
recykláciu, spracovanie a zneškodnenie 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 štvrťroka,
v ktorom zmena nastala a uplatní sa v najbližšej fakturácii nasledujúcej po zmene Sadzby.
3. Výška
nákladov
hradených
Klientom
podľa
predošlých
odsekov
týkajúca
sa
elektrozariadení, batérií a akumulátorov a pneumatík (ďalej len „Ostatné komodity“) musí byť
určená podľa Zákona o odpadoch ako súčin množstva odpadu z Ostatných komodít, ktorého zber,
prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie 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 a/alebo priemerné množstvo Ostatných komodít
uvedených na trh Klientom za celé relevantné kalendárne obdobie a/alebo obdobia v kg a/alebo
celkové vyzbierané množstvo v príslušnom kalendárnom roku v Slovenskej republike
v hmotnostných jednotkách, L je limit (podiel) zberu a/alebo trhový podiel Ostatných komodít
stanovený pre daný kalendárny rok právnymi predpismi, súčin M x L je Podiel Klienta a S je
Sadzba. Na účely tejto Zmluvy sa priemerným množstvom rozumie množstvo vyrátané z obdobia
daného všeobecne záväzným právnym predpisom tak, že pri výpočte sa zohľadňujú len tie
kalendárne roky, v ktorých je ohlásené množstvo väčšie ako nula, ak všeobecne záväzný právny
predpis neurčí inak. Pre účely platby za každý kalendárny štvrťrok v príslušnom kalendárnom roku
do času zverejnenia M stanoveného právnymi predpismi týkajúceho sa pneumatík stanoví toto M
Materiálová spoločnosť na základe verejne dostupných štatistických údajov a odborných odhadov
v čase fakturácie a údajov ohlásených Klientom v zmysle odseku 3 článku V Zmluvy. Výška platby
za kalendárny štvrťrok nasledujúci po kalendárnom štvrťroku, v ktorom bolo M stanovené
právnymi predpismi zverejnené, sa zároveň upraví o rozdiel medzi výškou reálnej platby za
dotknuté kalendárne obdobie a výškou platby za toto obdobie vypočítanou na základe M
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 (štrnástich) dní od termínu na podanie hlásenia v zmysle odseku 3 článku V Zmluvy,
v prípade hlásenia podaného po tomto termíne do 14 (štrnástich) 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). V súlade s § 28 ods. 4 písm. u) Zákona
o odpadoch je Materiálová spoločnosť povinná výrobcovi pre elektrozariadenia odpočítať úhradu
za množstvá elektrozariadení, pri ktorých preukáže cezhraničnú prepravu do členského štátu alebo
vývoz do iného ako členského štátu, ale len ak dotknuté množstvá boli predmetom úhrady.
4. Výška nákladov hradených Klientom podľa odsekov 1 a 2 tohto článku Zmluvy týkajúca sa obalov
a neobalových výrobkov (ďalej len „Vymedzené komodity“) musí byť určená podľa Zákona
o odpadoch ako súčin množstva odpadu z Vymedzených komodít, ktorého zber, prepravu,
prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie je Klient
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povinný podľa Zákona o odpadoch a nadväzujúcich právnych predpisov zabezpečiť (ďalej len
„Zberový podiel Klienta“) a Sadzby. Zberový 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 a/alebo priemerné množstvo
Vymedzených komodít uvedených na trh Klientom za celé relevantné kalendárne obdobie a/alebo
obdobia v kg, L je limit (podiel) zberu Vymedzených komodít stanovený pre daný kalendárny rok
právnymi predpismi, súčin M x L je Zberový podiel Klienta a S je Sadzba. Pre účely platby za
každý kalendárny štvrťrok do času zverejnenia L stanoveného právnymi predpismi stanoví L
Materiálová spoločnosť na základe verejne dostupných štatistických údajov a odborných odhadov
v čase fakturácie a údajov ohlásených Klientom v zmysle odseku 3 článku V Zmluvy. Výška platby
za kalendárny štvrťrok nasledujúci po kalendárnom štvrťroku, v ktorom bolo L stanovené
právnymi predpismi zverejnené, sa zároveň upraví o rozdiel medzi výškou reálnej platby za
predchádzajúce kalendárne štvrťroky a výškou platby za tieto kalendárne štvrťroky vypočítanou
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 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).
ČLÁNOK IV
REGISTRAČNÝ POPLATOK A KLIENTSKY POPLATOK
Klient je povinný Materiálovej spoločnosti uhradiť popri nákladoch podľa predošlého článku aj
jednorazový registračný poplatok a pravidelný klientsky 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 registračný poplatok do 7 dní od podpísania Zmluvy a na
klientsky poplatok obvykle spolu s posledným účtovným dokladom týkajúcim sa daného účtovného
roka.
ČLÁNOK V
INFORMOVANIE
1. Materiálová spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu informovať Klienta o dôležitých
skutočnostiach súvisiacich s fungovaním systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom
odpadu.
2. Klient je povinný Materiálovej spoločnosti predložiť najneskôr v deň podpisu Zmluvy:
a) ohlásenie údajov z evidencie o Dotknutých komoditách, ktoré predložil Ministerstvu životného
prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) v roku a/alebo v rokoch pred podpisom
Zmluvy,
b) ohlásenie údajov z evidencie o Dotknutých komoditách, ktoré predložil úradu životného
prostredia v roku, v ktorom sa uzatvára Zmluva pred podpisom Zmluvy,
c) kópiu potvrdenia MŽP SR o zápise Klienta do príslušného registra, ak ho obdržal; ak nie,
bezodkladne po jeho obdržaní.
3. Klient je povinný poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie potrebné na plnenie
vyhradených povinností a nevyhnutne potrebnú súčinnosť, najmä je povinný:
a) najneskôr do 15. (pätnásteho) dňa po uplynutí každého 1. – 3. kalendárneho štvrťroka
a najneskôr do 10. (desiateho) dňa po uplynutí každého 4. kalendárneho štvrťroka predložiť
Materiálovej spoločnosti evidenciu a ohlásenie o Dotknutých komoditách v predošlom
kalendárnom štvrťroku na účely ohlasovania MŽP SR a úradom životného prostredia, v druhu,
rozsahu a štruktúre v zmysle platnej legislatívy,
b) najneskôr do 31. januára každého roka predložiť Materiálovej spoločnosti evidenciu a
ohlásenie o Dotknutých komoditách v predošlom kalendárnom roku na účely ohlasovania MŽP
SR v druhu, rozsahu a štruktúre v zmysle platnej legislatívy,
c) bezodkladne oznámiť každú zmenu v identifikačných údajoch, právnom postavení či
v predmete činnosti alebo v druhu, zložení, množstve a vlastnostiach vyhradeného výrobku,
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pokiaľ to môže mať vplyv na riadne plnenie vyhradených povinností,
d) bezodkladne informovať Materiálovú spoločnosť i o iných zmenách týkajúcich sa údajov, ktoré
Klient poskytol Materiálovej spoločnosti pri registrácii do informačného systému Materiálovej
spoločnosti,
e) predložiť v zmysle § 27 ods. 12 písm. d) zákona o odpadoch na vyžiadanie doklady
preukazujúce správnosť poskytnutých údajov o množstve vyhradeného výrobku uvedeného na
trh Slovenskej republiky, a to do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.
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 8 a článkom V odsek 1 Zmluvy (ďalej len „Chránené informácie“). Zmluvná strana nesmie
Chránené informácie sprístupniť iným osobám s výnimkou podľa článku II, odseku 4 Zmluvy, a to ani
iným Klientom systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu prevádzkovaného
Materiálovou spoločnosťou a ani sama ich použiť inak, než to predpokladá Zmluva. Zmluvná strana
nesmie Chránené informácie sprístupniť ani po ukončení Zmluvy, a to najmenej päť (5) rokov
nasledujúcich po roku, v ktorom sa Zmluva ukončila.
ČLÁNOK VII
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvné strany si pri uplatňovaní Zmluvy poskytnú všetku potrebnú súčinnosť.
2. Materiálová spoločnosť je povinná s osobami, ktoré majú byť Klientmi, uzatvoriť Zmluvu len za
nediskriminačných podmienok. Materiálová spoločnosť má právo neuzatvoriť Zmluvu s osobami,
ktoré majú byť Klientmi v prípadoch stanovených v ustanovení § 28 ods. 8 Zákona o odpadoch.
3. Výrobca vyhradeného výrobku môže v zmysle § 27 ods. 6 písm. b) s prihliadnutím na § 34 ods. 4
zákona o odpadoch zabezpečovať plnenie povinností vyplývajúcich mu zo zákona o odpadoch len
prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania
s vyhradeným prúdom odpadu. Klient môže byť účastníkom iného autorizovaného systému
združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, na ktorý má Materiálová spoločnosť
autorizáciu, len na základe dohody s Materiálovou spoločnosťou.
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 strán o zapojení Klienta do systému združeného nakladania 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 strán o zapojení Klienta do
systému združeného nakladania prevádzkovaného Materiálovou spoločnosťou.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri plneniach vyplývajúcich z tejto Zmluvy prísne dodržia platné
právne predpisy, vrátane zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
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ČLÁNOK VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať podľa potrieb definovaných Materiálovou spoločnosťou a
Klientom po ich vzájomnej dohode, pri dodržaní podmienok § 28 ods. 4 písm. b) Zákona
o odpadoch. 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 určitú do 31.12.2024. Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť
Zmluvu dohodou Zmluvných strán. Klient je oprávnený vypovedať Zmluvu s Materiálovou
spoločnosťou v súlade s § 27 ods. 14 Zákona o odpadoch. Materiálová spoločnosť je oprávnená
vypovedať Zmluvu s Klientom k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu a táto
výpoveď sa musí doručiť Klientovi najneskôr 60 kalendárnych dní pred ukončením zmluvného
vzťahu. Materiálová spoločnosť ďalej môže vypovedať Zmluvu k dátumu, ktorým MŽP SR
Materiálovej spoločnosti zruší autorizáciu rozhodnutím o zrušení autorizácie; v tomto prípade
lehota doručenia výpovede uvedená v predchádzajúcej vete tohto odseku Zmluvy sa neuplatní.
4. Materiálová spoločnosť môže od Zmluvy odstúpiť, ak Klient Zmluvu závažným spôsobom porušil
a napriek písomnému upozorneniu s porušovaním Zmluvy neprestane alebo neodstráni jeho
následky. Porušením Zmluvy závažným spôsobom sa rozumie porušenie Článku II ods. 9,
Článku III, Článku IV a Článku V ods. 3 Zmluvy.
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 v roku, v ktorom škoda nastala a do momentu vzniku škody, zníženej o výšku plnenia,
ktoré už bolo Klientovi poskytnuté v zmysle článku II odsek 5 Zmluvy.
6. Každá zo Zmluvných strán poskytne druhej Zmluvnej strane primeranú lehotu, nie však kratšiu
ako desať (10) dní, k náprave predtým, než voči nej vznesie nároky súvisiace s neplnením jej
povinností.
7. Ukončenie Zmluvy nemá vplyv na trvanie tých práv a povinností zo Zmluvy, z ktorých povahy
vyplýva, že majú trvať aj po ukončení Zmluvy, predovšetkým zo strany Materiálovej spoločnosti
povinnosti v zmysle Článku II, ods. 4 a 5, Článku VI Zmluvy a zo strany Klienta povinnosti
v zmysle Článku III, Článku IV, Článku V a Článku VI Zmluvy.
8. Vo vzťahu k fakturácii v zmysle tejto Zmluvy môže Materiálová spoločnosť vystaviť Klientovi
zálohovú faktúru a/alebo faktúry na predpokladanú výšku úhrady nákladov.
9. V prípade ukončenia Zmluvy nemá Klient nárok na vrátenie peňažných plnení, ktoré poskytol
Materiálovej spoločnosti.
10. 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
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.
11. 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
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Klientovi umožniť mu plniť informačné povinnosti podľa Zmluvy prostredníctvom elektronických
prostriedkov aj za iných podmienok, než stanovujú právne predpisy.
12. 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.
13. Zmluva sa riadi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a Zmluvné strany sa dohodli,
že na rozhodovanie sporov súvisiacich so Zmluvou sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej
republiky.
14. K Zmluve sú pripojené prílohy č. 1 a 2, ktoré tvoria z obsahového hľadiska neoddeliteľnú súčasť
Zmluvy.
15. 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. Elena B odíková, P hD., generálna riaditeľ ka,
na základe plnej m oci

Bratislava dňa

M ateriálová spoločnosť

Za

dňa

K lient
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Príloha č. 1

ZM LUVY O SP OLUP RÁCI – P LNÁ M OC
35T
sídlo: 35T, 35T 35T,
IČO: 35T, IČ DPH: 35T,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 35T, Oddiel: 35T, Vložka číslo:35T,
zastúpená: 35T, 35T

týmto udeľuje plnú moc
SLOVMAS, a. s.
sídlo: Na paši 4, 821 02 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. 79/2015 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 alebo plnila povinnosti Klienta v zmysle článku II odsek 3 Zmluvy.
Táto plná moc je platná do odvolania.

Za

dňa

K lient
Plnú moc prijíma

Za SLOVM AS, a. s.
I ng. Elena B odíková, P hD., generálna riaditeľ ka,
na základe plnej m oci

Bratislava dňa

M ateriálová spoločnosť
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Príloha č. 2

ZM LUVY O SP OLUP RÁCI – R OZSAH DOTK N UTÝCH K OM ODÍ T
Komodita

Komodita - podrobne

Plnenie
(áno – nie)

kat. 1 – Zariadenia na tepelnú výmenu
kat. 2 – Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú
obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2

1. Elektrozariadenia

kat. 3 – Svetelné zdroje
kat. 4 – Veľké zariadenia
kat. 5 – Malé zariadenia
kat. 6 – Malé IT a telekomunikačné zariadenia

2. Obaly

Obaly

3. Neobalové
výrobky

Neobalové výrobky
Prenosné

4. Batérie
a akumulátory

Automobilové
Priemyselné

5. Pneumatiky

Pneumatiky

Poznámka: Dotknuté komodity (1. – 5.), Vymedzené komodity (2. a 3.), Ostatné komodity (1., 4. a 5.)

Za SLOVM AS, a. s.
I ng. Elena B odíková, P hD., generálna riaditeľ ka,
na základe plnej m oci

Bratislava dňa

M ateriálová spoločnosť

Za

dňa

K lient
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