ZMLUVA O PLNENÍ VYHRADENÝCH POVINNOSTÍ VÝROBCU NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, resp. podľa ustanovenia § 28 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“), medzi:
1. ORGANIZÁCIA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV:
Názov
Sídlo
Zastúpený
Telefón
Email
Zapísaná v registri záujmových združení
IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu/IBAN
(ďalej ako „OZV“ alebo aj ako „OZV ELEKOS“)
a
2. PRIDRUŽENÝ ČLEN:
Obchodné meno
Sídlo
Zastúpený
Kontaktná osoba pre OZV
Telefón
Email
Zapísaný v obchodnom registri
IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu/IBAN
(spolu ďalej ako „Zmluvné strany“)

ELEKOS
Párovská 44, 949 01 Nitra
Ing. Štefan Straňák
0911 488 489
elekos@elekos.sk
Okresného úradu v Nitre pod č. 3/2007
37857690
SK2022533172
2022533172
Tatra banka, a.s.
SK97 1100 0000 0029 4703 5977

za nasledovných podmienok:
PREAMBULA
a) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) ustanovuje princíp tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcu
vyhradeného výrobku za dopad tohto výrobku na životné prostredie počas všetkých fáz jeho
životného cyklu. Výrobca vyhradeného výrobku je nositeľom priamej zodpovednosti za riadenie
procesu nakladania s odpadom vznikajúcim z tohto výrobku a znáša všetky finančné náklady spojené
so zabezpečením procesu nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.
b) Združenie ELEKOS je organizáciou zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 1 zákona o odpadoch,
ktorá v súlade s autorizáciou udelenou podľa § 89 a nasl. zákona o odpadoch (ďalej len „Autorizácia“)
zabezpečuje na zmluvnom základe, plnenie vyhradených povinností zastúpených výrobcov obalov
a výrobcov neobalových výrobkov. Povinnosťou OZV je vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať
funkčný systém združeného nakladania s odpadom z obalov a odpadom z neobalových výrobkov
počas celej doby svojho pôsobenia. Účelom činnosti OZV ELEKOS nie je dosahovanie zisku.
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c) Pridružený člen je podľa ustanovenia § 73 ods. 4 zákona o odpadoch výrobcom neobalových
výrobkov. Základnou povinnosťou Pridruženého člena je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4
zákona o odpadoch zabezpečiť plnenie povinností podľa § 74 ods. 1 zákona o odpadoch, najmä
povinnosti zabezpečenia zberu, prepravy, zhodnocovania, recyklácie a zneškodnenia odpadov
pochádzajúcich z neobalových výrobkov, ktoré uviedol na trh. Pridružený člen je výrobcom
neobalových výrobkov, ktorý v súlade s ustanovením § 74 ods. 3 zákona o odpadoch zabezpečuje
plnenie vyhradených povinností podľa zákona o odpadoch výlučne kolektívne, t. j. prostredníctvom
OZV pre obaly a neobalové výrobky.
d) Uzatvorením tejto Zmluvy prechádza zodpovednosť za plnenie povinností Pridruženého člena ako
výrobcu neobalových výrobkov podľa zákona o odpadoch na OZV ELEKOS, a to v rozsahu
vymedzenom podľa ustanovenia § 27 ods. 11 zákona o odpadoch.
e) OZV nezodpovedá za nesplnenie cieľov podľa článku 3. ods. 1 tejto Zmluvy, pokiaľ dôjde
k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy počas kalendárneho roka z dôvodov na strane Pridrženého
člena alebo na základe žiadosti Pridruženého člena, a to vo vzťahu ku kalendárnemu roku, v ktorom
došlo k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy.
f) Práva a povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z príslušných platných právnych predpisov
a neupravené touto Zmluvou, zostávajú zachované a na základe tejto Zmluvy neprechádzajú na inú
osobu.
Článok I.
PREDMET ZMLUVY
1. Účelom tejto Zmluvy je dosiahnutie rámcovej dohody Zmluvných strán o podmienkach ich vzájomnej
spolupráce pri zabezpečovaní plnenia vyhradených povinností Pridruženého člena ako výrobcu
neobalových výrobkov podľa zákona o odpadoch.
2. Predmetom Zmluvy je záväzok OZV ELEKOS zabezpečiť plnenie, resp. poskytnúť potrebnú súčinnosť
pri plnení vyhradených povinností Pridruženého člena podľa zákona o odpadoch, a to najmä vo
vzťahu k povinnosti zberu, prepravy, zhodnocovania, recyklácie a zneškodňovania odpadov
z neobalových výrobkov, vedenia evidencie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadom
z neobalových výrobkov, ohlasovania údajov z tejto evidencie Ministerstvu životného prostredia SR
(ďalej len „ministerstvo“) a registrácie v registri výrobcov neobalových výrobkov.
3. Pridružený člen sa zaväzuje zaplatiť OZV ELEKOS dohodnutú odplatu, ktorú táto použije výlučne na
krytie nákladov spojených so zabezpečovaním poskytovaných služieb pri plnení svojich povinností
podľa zákona o odpadoch a tejto Zmluvy.
4. V prípade, že OZV ELEKOS zabezpečí plnenie predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom tretích osôb,
za toto plnenie zodpovedá tak ako keby plnenie zabezpečila sama.
5. OZV ELEKOS nie je zodpovedná za plnenie vyhradených povinností Pridruženého člena, ktoré si tento
zabezpečí sám alebo prostredníctvom iných subjektov ako OZV ELEKOS.
Článok II.
DOBA PLATNOSTI A TRVANIE ZMLUVY
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie platnosti Autorizácie udelenej OZV ELEKOS,
pričom platnosť a účinnosť nadobúda dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zmluvu je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou Zmluvných strán o jej zániku,
b) písomným odstúpením OZV z dôvodu uloženia sankcie podľa článku 3 ods. 2 písm. c) tejto Zmluvy,
c) písomným odstúpením OZV v prípade, ak bude Pridružený člen v omeškaní s úhradou svojho
záväzku podľa tejto Zmluvy v trvaní dlhšom ako 30 kalendárnych dní,
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d) písomným odstúpením OZV v prípade, ak bude Pridružený člen vykonávať svoju činnosť v rozsahu,
ktorý by pre OZV predstavoval odôvodnené riziko, že nebude môcť riadne a včas plniť svoje
zmluvné záväzky vo vzťahu k zastúpeným výrobcom vyhradených výrobkov podľa zákona
o odpadoch,
e) písomnou výpoveďou OZV k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu, s doručením
výpovede Pridruženému členovi najneskôr 60 kalendárnych dní pred ukončením zmluvného
vzťahu,
f) písomnou výpoveďou Pridruženého člena v súlade s ustanovením § 27 ods. 14 písm. a) bod 1.
alebo bod 2. zákona o odpadoch a v súlade s podmienkou ustanovenou podľa § 27 ods. 16 zákona
o odpadoch,
g) písomným odstúpením Pridruženého člena, v prípade zrušenia Autorizácie OZV ELEKOS,
h) písomným odstúpením Pridruženého člena z dôvodu navýšenia sadzieb postupom podľa článku
7 odsek 6 tejto Zmluvy. V takomto prípade Zmluva zaniká posledným dňom kalendárneho roku, v
ktorom bolo doručené písomné odstúpenie druhej zmluvnej strane.
3. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a musí
byť riadne odôvodnené. Odstúpením od Zmluvy niektorou zo zmluvných strán sa Zmluva neruší od
počiatku, ale až odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak táto Zmluva výslovne neustanovuje inak, zánikom Zmluvy
nenastáva zánik nároku na úhradu odplaty, pokiaľ tento nárok vznikol pred zánikom Zmluvy. Rovnako
nezaniká ani nárok na náhradu škody, pokiaľ dôvody vzniku škody vznikli za trvania tejto Zmluvy.
5. Platnosť Zmluvy rovnako zaniká prijatím nových právnych predpisov, zmenou alebo doplnením
platných právnych predpisov, v dôsledku ktorých sa Zmluva stane nezodpovedajúcou aktuálnej
právnej úprave a v praxi nerealizovateľnou.
Článok III.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Práva a povinnosti OZV ELEKOS:
a) OZV ELEKOS sa zaväzuje spravovať a riadiť systém združeného nakladania s neobalovými
výrobkami a s odpadmi z neobalových výrobkov prevádzkovaním organizácie zodpovednosti
výrobcov pre obaly v súlade so zákonom o odpadoch a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, pričom účelom činnosti OZV nie je dosahovanie zisku.
b) OZV ELEKOS zabezpečí za Pridruženého člena zber, prepravu, zhodnotenie a recykláciu odpadov
z neobalových výrobkov uvedených na trh Pridruženým členom, ktoré sú súčasťou oddelene
zbieraných zložiek komunálnych odpadov, a to v plnom rozsahu, najmenej však vo výške
zberového podielu Pridruženého člena, resp. cieľov zberu ustanovených podľa prílohy č. 3a
zákona o odpadoch.
c) OZV ELEKOS zabezpečí pre Pridruženého člena priebežné vedenie a uchovávanie evidencie
o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov uvedených na trh
Pridruženým členom podľa zákona o opadoch a ohlásenie evidovaných údajov na ministerstvo
v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi vykonávacími právnymi predpismi.
d) OZV ELEKOS je povinná podať v mene Pridruženého člena žiadosť o zápis do Registra výrobcov
neobalových výrobkov podľa § 30 zákona o odpadoch, prípadne podať žiadosť o zmenu
registrovaných údajov, za predpokladu, že Pridružený člen informuje OZV o tejto zmene v súlade
s postupom podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.
e) OZV ELEKOS zabezpečí informovanie Pridruženého člena o rozsahu splnenia jeho vyhradených
povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) a g) zákona o odpadoch v súlade s podmienkami
ustanovenými podľa § 28 ods. 4 písm. i) zákona o odpadoch.
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f) OZV ELEKOS je oprávnená na zabezpečenie výkonu všetkých úkonov a činností, ktoré pre ňu
vyplývajú zo zákona o odpadoch, a ktorých plnenie je potrebné pre riadne plnenie povinností
stanovených OZV podľa zákona o odpadoch a súvisiacich vykonávacích právnych predpisov.
g) V prípade, ak bude Pridruženému členovi právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu
štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve uložená pokuta za nedostatky spôsobené
porušením niektorej z povinností OZV ELEKOS podľa tejto Zmluvy alebo podľa zákona o odpadoch,
Pridružený člen je oprávnený uplatniť si u OZV náhradu škody do výšky právoplatne uloženej
pokuty a prípadných trov správneho konania. Predpokladom uplatnenia nároku na náhradu škody
podľa prvej vety je, že Pridružený člen nie je v omeškaní s riadnym plnením svojich povinností
podľa zákona o odpadoch, resp. povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. OZV ELEKOS sa zaväzuje
uhradiť Pridruženému členovi požadovanú náhradu škody najneskôr do 60 kalendárnych dní odo
dňa doručenia uplatnenia nároku na jej náhradu zo strany Pridruženého člena.
h) OZV ELEKOS sa zaväzuje poskytovať Pridruženému členovi bezplatné odborné poradenstvo a
pomoc v oblasti odpadového hospodárstva upravenej touto Zmluvou, najmä sa zaväzuje
informovať Pridruženého člena o plánovaných, resp. uskutočnených zmenách odpadovej
legislatívy, ktoré môžu mať vplyv na jeho činnosť a poskytovať Pridruženému členovi odbornú
pomoc pri kontrole jeho činnosti orgánmi štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve súvisiacej
s plnením jeho povinností podľa tejto Zmluvy.
i) V prípade zrušenia udelenej Autorizácie sa OZV zaväzuje vrátiť Pridruženému členovi ním
uhradené finančné prostriedky podľa článku 4 tejto Zmluvy, a to za obdobie kalendárneho roku,
v ktorom OZV nezabezpečovala plnenie svojich povinností podľa zákona o odpadoch. OZV
zabezpečí vrátenie určenej výšky uhradených finančných prostriedkov bezhotovostným
prevodom na bankový účet Pridruženého člena, a to do 60 kalendárnych dní odo dňa zrušenia
Autorizácie.
j) OZV ELEKOS sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách
a skutočnostiach spojených s plnením tejto Zmluvy a chrániť ich pred neoprávneným použitím zo
strany tretích osôb.
2. Práva a povinnosti Pridruženého člena:
a) Pridružený člen je povinný zabezpečiť riadne vedenie evidencie o neobalových výrobkoch
v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi vykonávacími právnymi predpismi.
b) Pridružený člen sa zaväzuje v štvrťročných termínoch informovať OZV ELEKOS o množstvách
neobalových výrobkov v kilogramoch, ktoré uviedol na trh alebo do distribúcie na území SR
v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku. Pridružený člen túto povinnosť splní riadnym
a úplným vyplnením výkazu podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy a jeho zaslaním OZV najneskôr do 10
kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka. Výkaz podľa prílohy č. 2 Zmluvy zasiela
Pridružený člen OZV elektronicky prostredníctvom webportálu OZV ELEKOS.
c) Pridružený člen nesie zodpovednosť za správnosť a úplnosť údajov poskytovaných OZV ELEKOS,
na základe ktorých táto plní povinnosti za Pridruženého člena a za ich plnenie zodpovedá
v rozsahu podľa § 27 ods. 11 zákona o odpadoch. Pridružený člen berie na vedomie, že v prípade,
ak bude OZV právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve uložená sankcia za nedostatky spôsobené porušením niektorej z vyššie
uvedených povinností prenesených na OZV, ktorých dôvodnosť bude vyplývať z konania alebo
opomenutia konania Pridruženého člena v rozpore so zákonom o odpadoch a ustanoveniami
tejto Zmluvy, OZV je oprávnená uplatniť si u Pridruženého člena náhradu vzniknutej škody, a to
až do výšky právoplatne uloženej sankcie, vrátane prípadných trov správneho konania. Pridružený
člen sa zaväzuje uhradiť OZV ELEKOS požadovanú náhradu škody najneskôr do 60 kalendárnych
dní odo dňa doručenia uplatnenia nároku na jej náhradu zo strany OZV ELEKOS.
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d) Pridružený člen sa zaväzuje predložiť OZV ELEKOS, na základe jeho písomnej výzvy, doklady
preukazujúce správnosť údajov jemu poskytovaných podľa písm. b) tohto článku, a to do 30 dní
odo dňa doručenia výzvy.
e) Pridružený člen sa zaväzuje poskytovať OZV ELEKOS aktuálne, úplné a pravdivé údaje a informácie
ako aj nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na riadne plnenie povinností OZV podľa tejto Zmluvy a
zákona o odpadoch. Pridružený člen sa zároveň zaväzuje bezodkladne (najneskôr do 10 dní)
oznámiť OZV každú zmenu svojich identifikačných údajov, právneho postavenia, predmetu
činnosti, resp. zmenu v druhu, zložení, množstve a vlastnostiach neobalových výrobkov ním
uvádzaných na trh v prípade, že tieto údaje môžu mať vplyv na riadny výkon povinností OZV podľa
tejto Zmluvy a zákona o odpadoch. V prípade, že si Pridružený člen nesplní povinnosť podľa
predchádzajúcej vety, OZV nie je zodpovedná za nesplnenie jeho registračných povinností podľa
zákona o odpadoch.
f) Pridružený člen sa zaväzuje poskytnúť OZV ELEKOS všetku potrebnú súčinnosť k jeho zápisu do
Registra výrobcov neobalových výrobkov, resp. k zmene zápisu registrovaných údajov podľa
odseku 1 písm. d) tohto článku, poskytnúť mu bez zbytočného odkladu všetky údaje a informácie
potrebné k týmto úkonom a taktiež vystaviť mu plnomocenstvo, ktoré tvorí prílohu č. 3 k tejto
Zmluve.
g) Za poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy sa Pridružený člen zaväzuje riadne a včas uhradiť OZV
ELEKOS odplatu podľa článku 4. tejto Zmluvy.
h) Pridružený člen sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách
a skutočnostiach spojených s plnením tejto Zmluvy a chrániť ich pred neoprávneným použitím zo
strany tretích osôb.
i) Pridružený člen sa zaväzuje predložiť OZV ELEKOS, na základe jej výzvy, kompletné údaje zo
svojej evidencie neobalových výrobkov, ktoré uviedol na trh v SR, a to za kalendárny rok
predchádzjúci roku uzatvorenia tejto Zmluvy, resp. za príslušné obdobie kalendárneho roku
predchádzajúce uzatvoreniu tejto Zmluvy. Uvedené údaje z evidencie neobalových výrobkov je
povinný OZV ELEKOS poskytnúť najneskôr do 15 kalendárnych dní od doručenia výzvy podľa
predchádzajúcej vety.
Článok IV.
ODPLATA OZV
1. Pridružený člen Pridružený člen sa zaväzuje zaplatiť OZV ELEKOS riadne a včas odplatu za jeho plnenia
poskytnuté podľa tejto Zmluvy v príslušnom kalendárnom štvrťroku. Doručenie výkazu podľa prílohy
č. 2 tejto Zmluvy sa považuje za záväznú objednávku služieb OZV. Výška odplaty sa určí ako súčin
celkovej hmotnosti neobalových výrobkov v kilogramoch, ktoré tvoria základ pre povinnosť zberu,
zhodnotenia, recyklácie a zneškodňovania odpadov z neobalových výrobkov v príslušnom
kalendárnom štvrťroku podľa prílohy č. 2 a sadzby za príslušnú skupinu neobalových výrobkov podľa
prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Vypočítaná odplata na základe výkazu podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy je
dohodnutá bez dane z pridanej hodnoty, ktorá sa k určenej odplate pripočíta v súlade s platnou
legislatívou.
2. Pridružený člen má povinnosť zaplatiť OZV ELEKOS odplatu na základe faktúry vystavenej OZV.
Faktúra je splatná v lehote 21 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia, pokiaľ nie je v tejto Zmluve
ustanovené inak.
3. Pri omeškaní Pridruženého člena s platením akejkoľvek platby podľa tejto Zmluvy vzniká OZV ELEKOS
nárok účtovať Pridruženému členovi úroky z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania, čím ostávajú nedotknuté práva OZV na prípadné zmluvné pokuty, náhradu škody,
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy dohodnuté v tejto Zmluve, resp. stanovené
zákonom.
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4. V prípade ak faktúra nemá predpísané náležitosti alebo obsahuje nesprávne údaje je Pridružený člen
oprávnený bez zbytočného odkladu vrátiť OZV ELEKOS vystavenú faktúru, s uvedením chýbajúcich
náležitostí, resp. označením nesprávnych údajov. V prípade dôvodnosti vrátenia faktúry OZV, začne
plynúť nová lehota splatnosti faktúry, a to dňom doručenia upravenej faktúry Pridruženému členovi.
5. Pridružený člen berie na vedomie, že v prípade jeho omeškania s úhradou faktúry podľa odseku 2
tohto článku v trvaní dlhšom ako 30 dní je OZV ELEKOS povinná, podľa ustanovenia § 28 ods. 4 písm.
t) zákona o odpadoch, oznámiť tútu skutočnosť Koordinačnému centru.
6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, OZV ELEKOS zodpovedá za splnenie cieľov pre nakladanie
s odpadmi z neobalových výrobkov podľa zákona o odpadoch len v rozsahu množstiev, ktoré boli OZV
ELEKOS nahlásené Pridruženým členom podľa článku 3 ods. 2 tejto Zmluvy, a vo vzťahu ku ktorým
bola OZV zaplatená odplata podľa tohto článku Zmluvy.
7. OZV si vyhradzuje právo na primeranú a nevyhnutnú úpravu prílohy č. 1 tejto Zmluvy – Cenník,
uskutočnenú prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného Pridruženému členovi, a to výlučne
z dôvodov navýšenia nákladov OZV súvisiacich s plnením jej povinností podľa tejto Zmluvy a zákona
o odpadoch, resp. z dôvodu zmeny výšky jej nákladov spôsobených zmenou platnej právnej úpravy
v oblasti odpadového hospodárstva.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak výška odplaty OZV ELEKOS určená podľa odseku 1 tohto
článku Zmluvy nedosiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku sumu 25,- EUR bez DPH, vzniká OZV
nárok na paušálnu odmenu vo výške podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Uvedená paušálna odmena slúži
na pokrytie vecných a administratívnych nákladov OZV súvisiacich s plnením jej povinností podľa
tejto Zmluvy. Nárok OZV ELEKOS na paušálnu odmenu nevzniká v prípade ak Pridružený člen
v príslušnom kalendárnom štvrťroku uhradil paušálnu odmenu ako člen OZV ELEKOS pri plnení
vyhradených povinností týkajúcich sa iného vyhradeného výrobku podľa zákona o odpadoch.
9. V prípade, že sa Zmluvné strany nedohodnú inak, všetky platby sa budú realizovať bezhotovostným
platobným stykom na účet OZV ELEKOS, ktorý je uvedený na prednej strane tejto Zmluvy.
Článok V.
SÚHLAS SO ZASIELANÍM ELEKTRONICKÝCH FAKTÚR
1. Pridružený člen podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b)
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
DPH“) súhlasí so zasielaním elektronických faktúr od OZV a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s
podmienkami ich zasielania podľa odseku 2 tohto článku.
2. Pridružený člen potvrdzuje, že súhlasí s nasledovnými podmienkami zasielania elektronických faktúr:
- elektronická faktúra je podľa § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH daňovým dokladom,
- vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej elektronicky musí byť zaručená
podpisom faktúry a odoslaním z vyššie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy odosielania faktúr,
- OZV sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať na vyššie uvedený kontaktný e-mail pre zasielanie
elektronických faktúr,
- elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania,
- v prípade nemožnosti doručenia elektronickej faktúry sa OZV zaväzuje bezodkladne zabezpečiť
náhradný spôsob doručenia faktúry,
- zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne informovať o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na
zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie elektronických
faktúr / e-mailu, z ktorého budú elektronické faktúry odosielané,
- Pridružený člen potvrdzuje, že má výlučný prístup ku kontaktnému e-mailu pre zasielanie
elektronických faktúr, OZV nezodpovedá za akýkoľvek únik informácii z e-mailu Pridruženého
člena.
- Pridružený člen je oprávnený odvolať tento súhlas písomným oznámením doručeným OZV.
Odvolanie je účinné uplynutím kalendárneho štvrťroku nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku,
v ktorom bolo odvolanie súhlasu doručené OZV.
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Článok VI.
DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ A KOMUNIKÁCIA
1. AK táto Zmluva neustanovuje niečo iné, doručovanie oznámení, zásielok alebo inej komunikácie
(ďalej len „oznámenie“) musí mať písomnú formu, vykonáva sa osobným doručením,
prostredníctvom kuriérskej služby alebo zaslaním doporučenej poštovej zásielky na adresu (sídlo)
zmluvných strán uvedené na prvej strane tejto Zmluvy.
2. Oznámenie doručované osobne alebo kuriérskou službou sa považuje za doručené okamihom jeho
prevzatia druhou zmluvnou stranou, potvrdené podpisom osoby oprávnenej na preberanie zásielok.
Ak adresát odmietne oznámenie prijať, oznámenie sa považuje za doručené dňom kedy bolo jeho
prijatie odmietnuté.
3. Oznámenie doručované poštovou zásielkou sa považuje za doručené dňom jeho skutočného
doručenia alebo dňom uplynutia odbernej lehoty po jeho uložení na príslušnej pošte.
4. Zmluvné strany súhlasia, že ich vzájomná komunikácia môže prebiehať aj prostredníctvom
elektronickej pošty (emailom), zasielaním správ na emailové adresy zmluvných strán uvedené na
prvej strane tejto Zmluvy. V takomto prípade nastáva doručenie prijatím správy do emailovej
schránky adresáta. Doručovanie korešpondencie súvisiacej so zmenou alebo skončením tejto Zmluvy
je možné uskutočniť len spôsobom a za podmienok ustanovených v odseku 2, resp. 3 tohto článku
Zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely plnenia povinností Pridruženého člena podľa článku 3 ods. 2
písm. b) tejto Zmluvy budú spolu komunikovať výlučne elektronicky prostredníctvom informačného
systému vytvoreného OZV. Pridružený člen po uzatvorení Zmluvy za týmto účelom obdrží od OZV
prístupové meno a heslo, ktoré bude používať pr ielektronickom zasielaní výkazov podľa prílohy č. 2
tejto Zmluvy. Pri elektronickom zasielaní výkazov cez webportál OZV ELEKOS sa nevyžaduje podpis
Pridruženého člena. Za správnosť a úplnosť informácií poskytovaných OZV zodpovedá výlučne a bez
akéhokoľvek obmedzenia Pridružený člen.
6. Pri elektronickom zasielaní výkazu podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy prostredníctvom webportálu OZV
ELEKOS (www.elekos.sk) sa výkaz považuje za doručený v momente jeho odoslania prostredníctvom
formuláru uvedenom na webportáli OZV.
7. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznámiť zmenu svojich kontaktných údajov uvedených
touto Zmluvou druhej zmluvnej strane.
Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Právne vzťahy Zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona o odpadoch, Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
právneho poriadku Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o tejto Zmluve a o dokumentácii s ňou súvisiacou
po celú dobu jej platnosti, pokiaľ im iný právny predpis neukladá povinnosť ich zverejnenia.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú navzájom poskytovať všetky informácie, ktoré môžu mať vplyv
na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a budú si poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení
dojednaných záväzkov.
4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, v slovenskom jazyku, pričom každá zo Zmluvných strán
obdrží jedno jej vyhotovenie.
5. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať výlučne na základe vzájomnej písomnej dohody
Zmluvných strán vo forme dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami.
6. V prípade potreby vykonania úpravy niektorej z príloh tejto Zmluvy, resp. v prípade potreby
vytvorenia novej prílohy Zmluvy, je OZV povinná bezodkladne informovať Pridruženého člena
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o každej takejto zmene. Nové znenie prílohy vždy nahhráza jeho staré znenie, pričom príloha sa stáva
súčasťou Zmluvy jej doručením Pridruženému členovi. Postup podľa odseku 5 tohto článku Zmluvy
sa v tomto prípade neuplatní. V prípade zmeny sadzieb podľa prílohy č. 1 Zmluvy sa upravená sadzba
prvýkrát použije na určenie odplaty OZV podľa článku 4 tejto Zmluvy v kalendárnom štvrťroku
nasledujúcom po kalendárnom štvrťroku, v ktorom došlo k zmene sadzby.
7. Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce písomné alebo iné dohody Zmluvných strán týkajúce sa
predmetu tejto Zmluvy.
8. Všetky prílohy tejto Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť a všetky odkazy na články znamenajú
odkazy na články tejto Zmluvy.
9. Zmluvné strany spoločne prehlasujú, že táto Zmluva bola vypracovaná podľa ich pokynov, porozumeli
jej, prečítali si ju, uzatvorili ju slobodne, nie v tiesni ani v omyle a znakom súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.
10.Prílohy:
Príloha č. 1: Cenník
Príloha č. 2: Výkaz o množstvách neobalových výrobkov uvedených na trh v SR
Príloha č. 3: Plnomocenstvo OZV

V Nitre, dňa ..............

V .................., dňa ...........

Za OZV ELEKOS:

Za ............................ :

......................................................
Ing. Štefan Straňák
výkonný riaditeľ

.......................................................
konateľ
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Príloha č. 1: CENNÍK OZV ELEKOS – Neobalové výrobky

I.

Sadzby za neobalové výrobky uvedené na trh výrobcom neobalových výrobkov
NEOBALOVÉ VÝROBKY

SKUPINA NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

Sadzba v EUR/kg

Papier a lepenka

0,099

Plasty

0,114

Sklo

0,091

II.

Paušálna odmena OZV
(Paušálna odmena OZV ELEKOS účtovaná podľa článku 4 ods. 7 Zmluvy)

OBDOBIE
Kvartál

PAUŠÁLNA ODMENA
v EUR bez DPH

PAUŠÁLNA ODMENA
v EUR s DPH

25,00

30,00
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Príloha č. 2:
Výkaz o množstvách neobalových výrobkov uvedených na trh (vyplní Pridružený člen)

Obchodný meno/názov:

IČO:

Adresa:

Tel. č.:

Email:

HMOTNOSŤ NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
(kg)

Štvrťrok/Rok:

Neobalový výrobok

Výroba

Dovoz

Vývoz

(kg)

(kg)

(kg)

Uvedené na trh
(kg)

A

B

C

Z=A+B-C

Sklo
Plasty
Papier a lepenka
SPOLU
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Príloha č. 3: Plnomocenstvo Organizácii zodpovednosti výrobcov ELEKOS
UDELENIE PLNOMOCENSTVA ORGANIZÁCII ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV ELEKOS

Obchodné meno
Sídlo
Zapísaná v obch. registri
IČO
Zastúpený

, konateľ

ako splnomocniteľ
týmto udeľuje plnomocenstvo
Organizácii zodpovednosti výrobcov ELEKOS
so sídlom: Párovská 44, 949 01 Nitra
IČO: 37857690
ako splnomocnencovi
zastúpenému Ing. Štefanom Straňákom, zapísanému v registri záujmových združení Okresného úradu
v Nitre pod č. 3/2007, aby v jeho mene podal žiadosť o zápis do Registra výrobcu vyhradeného výrobku,
resp. žiadosť o zmenu údajov zapísaných v tomto registri podľa § 30 a nasl. zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splnomocnený
zástupca je ďalej v rámci tohto plnomocenstva oprávnený plniť ohlasovacie povinnosti podľa zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch, a za týmto účelom zastupovať splnomocniteľa voči Ministerstvu životného
prostredia Slovenskej republiky, príslušným úradom životného prostredia a iným správnym orgánom.

Toto plnomocenstvo je platné do ukončenia platnosti Zmluvy.

V ................. , dňa .............

________________________________________
zastúpený: ......................., konateľ

Plnomocenstvo prijímame v plnom rozsahu.
________________________________________
OZV ELEKOS
Ing. Štefan Straňák
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