Zmluva o plnení vyhradených povinností
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov v súvislosti s § 27 ods. 11 Zákona č.79/2015 Z.Z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
medzi
Objednávateľom
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH / DIČ:
Bankové spojenie
IBAN:
BIC (SWIFT) kód:
Zápis v registri:
Zastúpený:
- ďalej ako Objednávateľ -

a
Dodávateľom
RECobal s.r.o.
Obchodné meno:
Sídlo:
Bohrova 1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
47257997
IČ DPH / DIČ:
SK2120106285 / 2120106285
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN:
SK47 1100 0000 0029 4301 5936
BIC (SWIFT) kód:
TATRSKBX
Zápis v registri:
Okresný súd Bratislava I., odd. Sro., vl. č. 104851/B
Zastúpený:
Beáta Kastlerová, konateľka
- ďalej ako Dodávateľ -

Úvod
Objednávateľ je podnikateľský subjekt, zaregistrovaný a platne fungujúci podľa právnych predpisov
platných v Slovenskej republike. V zmysle § 52 ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o odpadoch“) je výrobcom obalov, príp. v zmysle § 73 ods. 4
zákona o odpadoch je výrobcom neobalových výrobkov a vzťahujú sa na neho podľa § 27 ods. 4 zákona
o odpadoch povinnosti tzv. výrobcu vyhradeného výrobku.
Dodávateľ je právnickou osobou, ktorej bola v zmysle zákona o odpadoch udelená autorizácia Ministerstva
životného prostredia SR č. 0009/OBALY/OZV/A/16-3.3, na základe ktorej zabezpečuje pre Objednávateľa,
ako výrobcu obalových a / alebo neobalových výrobkov, podľa § 27 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
plnenie jeho vyhradených povinností podľa zákona o odpadoch, ako organizácia zodpovednosti výrobcov
(ďalej ako „OZV“).
Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
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1. Predmet zmluvy
1.1

Dodávateľ sa za podmienok uvedených v tejto zmluve zaväzuje pre Objednávateľa vykonať všetko,
aby zabezpečil splnenie jeho vyhradených povinností, a to v rámci nasledovného rozsahu:
Obaly. V prípade odpadov z obalov ide o zabezpečenie splnenia povinností uvedených v § 27
ods. 4 písm. d) až l), ako aj v § 54 ods.1 písm. d) až f), zákona o odpadoch*,
Neobalové výrobky. V prípade odpadov z neobalových výrobkov ide o zabezpečenie splnenia
povinností uvedených v § 27 ods. 4 písm. d) až l), ako aj v § 74 ods.1 písm. a) a b) zákona
o odpadoch*,
Obaly menej ako 100 kg/rok. V prípade odpadov z obalov ide o zabezpečenie splnenia
povinností uvedených v § 27 ods. 4 písm. d) až l), ako aj v § 54 ods.1 písm. d) až f), zákona
o odpadoch. Objednávateľ zaškrtnutím tohto políčka vyhlasuje, že si je vedomý ustanovenia § 54
ods. 6 zákona o odpadoch, na základe ktorého výrobca obalov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej
republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok, nie je povinný uzatvoriť
zmluvu o plnení vyhradených povinností s OZV a nevzťahujú sa naňho povinnosti podľa § 27 ods. 4
písm. b), d) až g), i) až l) zákona o odpadoch. Napriek tomu má Objednávateľ záujem o uzatvorenie
tejto zmluvy a týmto sa zaväzuje plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy*,
Neobalové výrobky menej ako 100 kg/rok. V prípade odpadov z neobalových výrobkov ide
o zabezpečenie splnenia povinností uvedených v § 27 ods. 4 písm. d) až l), ako aj v § 74 ods.1 písm.
a) a b) zákona o odpadoch. Objednávateľ týmto vyhlasuje, že si je vedomý ustanovenia § 74 ods. 4
zákona o odpadoch, na základe ktorého výrobca neobalových výrobkov, ktorý uvedie na trh v
Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny
rok, nie je povinný uzatvoriť zmluvu o plnení vyhradených povinností s OZV a nevzťahujú sa naňho
povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. b), d) až g), i) až l) zákona o odpadoch. Napriek tomu má
Objednávateľ záujem o uzatvorenie tejto zmluvy a týmto sa zaväzuje plniť svoje záväzky vyplývajúce
z tejto zmluvy*.
*hodiace sa zaškrtnite

1.2

1.3

Dodávateľ zabezpečí pre Objednávateľa kolektívne, v súlade s § 27 ods. 6 písm. b) zákona
o odpadoch, nasledujúce činnosti v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona o odpadoch, tzv.
vyhradené povinnosti:
a)

zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a/alebo neobalových výrobkov
najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie podľa prílohy č. 3
zákona o odpadoch;

b)

zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a/alebo neobalových výrobkov,
ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, najmenej vo výške cieľov
zberu ustanovených podľa v prílohy č. 3a zákona o odpadoch;

c)

informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov a ako aj konečných
používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú
súčasťou komunálnych odpadov;

d)

zabezpečenie evidenčných a ohlasovacích povinností.

Objednávateľ sa zaväzuje plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä zaplatiť Dodávateľovi
dohodnutú odmenu podľa podmienok uvedených v článku 5 tejto zmluvy.
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2. Súčinnosť / Rozsah spolupráce
2.1

Zmluvné strany si budú vzájomne poskytovať podrobné, úplné a pravdivé informácie, ako aj
ohlasovať všetky zmeny, ktoré sú potrebné na plnenie tejto zmluvy.

2.2

Pokiaľ o to Objednávateľ požiada, Dodávateľ zabezpečí zápis Objednávateľa do Registra výrobcov v
zmysle § 30 zákona o odpadoch, ako aj akékoľvek zmeny v zmysle § 30 ods. 6 zákona o odpadoch.
Na účely zápisu, zmeny alebo výmazu z Registra výrobcov udelí Objednávateľ Dodávateľovi plnú
moc, ktorá tvorí Prílohu 1 k tejto zmluve.

2.3

Dodávateľ poskytne Objednávateľovi bezplatné poradenstvo v rozsahu vyhradených povinností
výrobcu obalových a neobalových výrobkov vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a bude ho včas
informovať o zmenách platnej legislatívy, týkajúcich sa vyhradených povinností výrobcu obalových
a neobalových výrobkov vyplývajúcich zo zákona o odpadoch.

2.4

Dodávateľ poskytne Objednávateľovi odbornú pomoc a súčinnosť pri kontrolách zo strany orgánov
štátnej správy zameraných na plnenie vyhradených povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch,
a to v rozsahu povinností vyplývajúcich Dodávateľovi z tejto zmluvy.

2.5

Objednávateľ poskytne najneskôr pri uzatvorení tejto zmluvy Dodávateľovi všetky podklady
a informácie potrebné na plnenie tejto zmluvy, a to najmä:

2.6

-

informácie o množstvách obalových a neobalových výrobkov uvádzaných na trh Slovenskej
republiky za predošlé obdobia, ako aj ich predpokladané množstvá v budúcnosti;

-

podklady k ohláseniam o obaloch, resp. neobalových výrobkoch uvedených na trh
v Slovenskej republike a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov podľa
prílohy č. 16, resp. č. 18 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti (ďalej ako „vyhláška o evidenčnej povinnosti“), ktoré Objednávateľ predložil / mal
predložiť svojej predchádzajúcej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly. Tieto
podklady je potrebné predložiť za obdobie január až september v príslušnom kalendárnom
roku a za obdobie október až december v predchádzajúcom kalendárnom roku, a to v členení
na jednotlivé kalendárne štvrťroky;

Pokiaľ je Dodávateľ vystavený sankčnému postihu na základe konania, za ktoré zodpovedá
Objednávateľ, zaväzuje sa Objednávateľ v rámci procesnoprávnych možností pristúpiť ku konaniu,
podporovať Dodávateľa, poskytnúť potrebné podklady a informácie, predložiť požadované
prehlásenia a podniknúť všetky nevyhnutné kroky, tak, aby nebol Dodávateľ sankcionovaný alebo
inak sankčne postihnutý. V prípade, ak bude v tejto súvislosti uložená Dodávateľovi akákoľvek
sankcia, alebo mu vznikne škoda, je Objednávateľ povinný ju v plnom rozsahu nahradiť.

3. Práva a povinnosti Dodávateľa
3.1

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať všetko potrebné na to, aby zabezpečil povinnosti uvedené v bode
1.1 a 1.2 tejto zmluvy v rozsahu zákona o odpadoch vždy v platnom znení a súvisiacich právnych
predpisov v mene Objednávateľa.

3.2

Dodávateľ poskytne Objednávateľovi potvrdenie o plnení vyhradených povinností za predchádzajúci
kalendárny rok.

3.3

Dodávateľ je oprávnený podľa § 28 ods. 4 písm. j) zákona o odpadoch uskutočňovať overovanie
správnosti a úplnosti poskytovaných údajov zo strany Objednávateľa a v prípade potreby uskutočniť
u neho kontrolný audit. V prípade potreby je oprávnený nahliadnuť do účtovných kníh a písomností
relevantných pre túto zmluvu. Dodávateľ je oprávnený splnomocniť vykonaním overovania správnosti
údajov tretiu osobu.
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4. Práva a povinnosti Objednávateľa
4.1

Objednávateľ je povinný:
a)

poskytovať Dodávateľovi pravdivé a úplné údaje a informácie potrebné na plnenie vyhradených
povinností a poskytovať nevyhnutne potrebnú súčinnosť;

b)

bezodkladne oznámiť Dodávateľovi každú zmenu v identifikačných údajoch, právnom postavení
či v predmete činnosti alebo v druhu, zložení, množstve a vlastnostiach vyhradeného výrobku,
pokiaľ to môže mať vplyv na riadne plnenie vyhradených povinností;

c)

predložiť na vyžiadanie Dodávateľovi doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov o
množstve vyhradeného výrobku uvedeného na trh Slovenskej republiky, a to do 30 dní odo dňa
doručenia písomnej žiadosti Dodávateľa.

4.2

Objednávateľ ohlási Dodávateľovi skutočné množstvá obalov, príp. neobalových výrobkov, pre každú
kategóriu obalového materiálu, resp. kategóriu neobalového výrobku, ktoré za obdobie
kalendárneho štvrťroka uviedol na slovenský trh, a to buď písomne, e-mailom alebo
prostredníctvom online systému na formulári, ktorého vzor je uvedený v Prílohe 2, najneskôr do
desiateho (10.) kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po každom štvrťroku. Ak
Objednávateľ ohlási Dodávateľovi úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti nepravdivé údaje podľa
tohto ustanovenia, považuje sa takéto porušenie za podstatné porušenie zmluvy. V prípade, ak
Objednávateľ počas príslušného kalendárneho roka uvedie, resp. predpokladá, že uvedenie na
slovenský trh menej ako 100 kg obalov, príp. neobalových výrobkov, ohlási Dodávateľovi skutočné
množstvá obalov, príp. neobalových výrobkov, pre každú kategóriu obalového materiálu, resp.
kategóriu neobalového výrobku, ktoré za obdobie kalendárneho roka uviedol na slovenský trh, a to
buď písomne, e-mailom alebo prostredníctvom online systému na formulári, ktorého vzor je uvedený
v Prílohe 2 tejto zmluvy, najneskôr do desiateho (10.) kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho
po poslednom štvrťroku kalendárneho roka.

4.3

Prekročenie 100 kg obalov, príp. neobalových výrobkov v priebehu kalendárneho roka
Ak Objednávateľ, ktorý predpokladal, že uvedie na trh menej ako 100 kg obalov, príp. neobalových
výrobkov, počas príslušného kalendárneho roka zistí, že uviedol na slovenský trh viac ako 100 kg
obalov, príp. neobalových výrobkov v príslušnom kalendárnom roku, je povinný bezodkladne po
takomto zistení ohlásiť túto skutočnosť Dodávateľovi. Od momentu ohlásenia tohto prekročenia je
Objednávateľ povinný:

4.4

-

ohlasovať Dodávateľovi skutočné množstvá obalov, príp. neobalových výrobkov, pre každú
kategóriu obalového materiálu / neobalového výrobku, ktoré za obdobie kalendárneho
štvrťroka uviedol na slovenský trh, a to buď písomne, e-mailom alebo prostredníctvom online
systému na formulári, ktorého vzor je uvedený v Prílohe 2 tejto zmluvy, vždy najneskôr do
desiateho (10.) kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po každom štvrťroku.

-

v prvom štvrťročnom hlásení po ohlásení tohto prekročenia spätne uviesť skutočné množstvá
obalov, príp. neobalových výrobkov, pre každú kategóriu obalového materiálu / neobalového
výrobku, ktoré uviedol na slovenský trh za obdobie od začiatku príslušného kalendárneho
roka do konca príslušného kalendárneho štvrťroka, za ktorý Objednávateľ ohlasuje
množstvo obalov.

Na základe dohody zmluvných strán má Objednávateľ, ktorý je výrobcom obalov, právo uvádzať v
ohlásení podľa bodu 4.2 tejto zmluvy množstvo obalového materiálu, ktorý nekončí v komunálnom
odpade (priemyselné obaly) a / alebo množstvo obalového materiálu, ktorý končí v komunálnom
odpade. Za týmto účelom poskytne Dodávateľ Objednávateľovi osobitný ohlasovací formulár. Ak
výrobca obalov nepreukáže, že ním uvedené obaly na trh alebo do distribúcie nebudú po ich
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spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov, považuje sa odpad z týchto obalov v zmysle § 54 ods.
2 zákona o odpadoch za súčasť komunálnych odpadov. .
4.5

Množstvo obalového materiálu, ktorý nekončí v komunálnom odpade (priemyselné obaly),
preukazuje Objednávateľ v zmysle § 57 ods. 2 zákona o odpadoch dokladmi o materiálovom toku
(ďalej ako „Doklad o materiálovom toku“). Doklady o materiálovom toku musia byť vystavené podľa §
21 vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov (ďalej ako „vyhláška o rozšírenej
zodpovednosti výrobcov“) v prospech Dodávateľa (názov, adresa sídla Dodávateľa) alebo
Objednávateľa, musia spĺňať všetky náležitosti vyššie uvedeného ustanovenia a sú predkladané
Dodávateľovi okamžite po ich obdržaní vo forme originálov alebo ich úradne osvedčených kópií. Na
žiadosť Dodávateľa je Objednávateľ povinný predložiť Dodávateľovi aj Evidenčný list odpadu podľa
prílohy č. 1 vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a v prípade, ak sa
zhodnocovanie alebo recyklácia odpadov z obalov uskutočňuje mimo územia Slovenskej republiky,
taktiež úplne a správne vyplnenú prílohu VII Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu.

4.6

Za posledný kalendárny štvrťrok je Objednávateľ povinný odovzdať Dodávateľovi Doklady o
materiálovom toku najneskôr do 31. 1. nasledujúceho kalendárneho roka. Z Dokladov o
materiálovom toku musí byť zrejmé, v ktorom roku boli odpady z obalov zhodnotené, resp.
recyklované.

4.7

Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán zistí, že zaslané hlásenia vykazujú chyby, na túto skutočnosť
upozorní druhú zmluvnú stranu. Po vzájomnej dohode dôjde k oprave nesprávnych údajov v rámci
nasledujúceho hlásenia, tak aby celoročné hlásenia zodpovedali skutočnosti.

4.8

Výlučne Objednávateľ je zodpovedný za úplnosť a správnosť poskytovaných údajov, na základe
ktorých Dodávateľ za neho plní vyhradené povinnosti výrobcu obalov alebo neobalových výrobkov.
Možné následky chybných údajov sú na ťarchu Objednávateľa, vrátane vzniknutých rozdielov pri
fakturácii odmeny Dodávateľa.

4.9

Pokiaľ Objednávateľ nezašle Dodávateľovi údaje podľa bodu 4.2 a/alebo 4.3 tejto zmluvy v
stanovenej lehote, je Dodávateľ oprávnený množstvo, ktoré Objednávateľ v danom časovom období
uviedol na slovenský trh, určiť na základe predchádzajúceho hlásenia. V prípade, ak Objednávateľ
opakovane (2x a viac) v priebehu jedného kalendárneho roka nezašle údaje podľa bodu 4.2 a/alebo
4.3 tejto zmluvy v stanovenej lehote, je Objednávateľ povinný na výzvu Dodávateľa uhradiť zmluvnú
pokutu vo výške 100,- EUR za každé porušenie tejto povinnosti, a to do 7 dní od doručenia výzvy
Dodávateľa. Nárok na náhradu škody v plnej výške nie je zmluvnou pokutou dotknutý.

4.10

Ak Dodávateľ vykoná v zmysle bodu 3.3 tejto zmluvy u Objednávateľa kontrolný audit, Objednávateľ
je povinný poskytnúť Dodávateľovi, alebo ním poverenej tretej osobe, všetky vyžiadané dokumenty v
lehote 7 dní od ich vyžiadania; predovšetkým je povinný mu umožniť nahliadnuť do účtovných kníh a
písomností relevantných pre túto zmluvu.

5. Platobné podmienky
5.1

Za zabezpečenie plnenia vyhradených povinností v zmysle bodu 1.1 a 1.2 tejto zmluvy uhradí
Objednávateľ Dodávateľovi odmenu za príslušné štvrťročné ohlasovacie obdobie podľa bodu 4.2
tejto zmluvy, a to vo výške uvedenej v aktuálnych Cenníkoch Dodávateľa uvedených v Prílohe 3
časť A (Cenník - plnenie vyhradených povinností pre obalové materiály končiace v komunálnom
odpade), v Prílohe 3 časť B (Cenník - plnenie vyhradených povinností pre obaly, ktoré nekončia v
komunálnom odpade) a v Prílohe 3 časť C (Cenník - plnenie vyhradených povinností pre Neobalové
výrobky) tejto zmluvy, v spojení s množstvom ohlásených odpadov podľa bodu 4.2 tejto zmluvy.

5.2

Na výpočet odmeny podľa bodu 5.1 tejto zmluvy sa použije cenník uvedený v Prílohe 3 časť B len
za predpokladu, že Objednávateľ pre ohlásené množstvá obalov predloží Dodávateľovi doklady
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podľa bodu 4.4 tejto zmluvy. Ak z predložených dokladov podľa bodu 4.4 tejto zmluvy vyplýva nižšie
množstvo obalových materiálov, ako Objednávateľ uviedol v ohlásení podľa 4.2 tejto zmluvy,
Dodávateľ použije cenník uvedený v Prílohe 3 časť B len na množstvá uvedené v dokladoch podľa
bodu 4.4 tejto zmluvy. Na vzniknutý rozdiel sa použije cenník uvedený v Prílohe 3 časť A a vystaví
sa opravná faktúra, v ktorej sa vzniknutý rozdiel doúčtuje. Uvedený postup sa použije aj v prípade,
ak Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi žiadne Doklady o materiálovom toku.
5.3

V prípade, ak Objednávateľ uvedie na slovenský trh v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov,
príp. neobalových výrobkov za kalendárny rok, uhradí Objednávateľ Dodávateľovi odmenu za
zabezpečenie plnenia vyhradených povinností v zmysle bodu 1.1 a 1.2 tejto zmluvy za príslušný
kalendárny rok podľa cenníka uvedeného v Prílohe 3 časť D. V takomto prípade sa body 5.1, 5.2 a
5.10 tejto zmluvy neuplatnia.

5.4

V prípade, ak Objednávateľ počas príslušného kalendárneho roka na základe svojej evidencie
množstva obalov, príp. neobalových výrobkov zistí, že počas kalendárneho roka uviedol na
slovenský trh viac ako 100 kg obalov, príp. neobalových výrobkov, je povinný bezodkladne po
takomto zistení písomne ohlásiť túto skutočnosť Dodávateľovi. Od momentu ohlásenia prekročenia
množstva 100 kg obalov, príp. neobalových výrobkov uvedených Objednávateľom na slovenský trh,
je Objednávateľ povinný uhradiť Dodávateľovi odmenu podľa bodu 5.1 a 5.2 tejto zmluvy. Od tohto
momentu sa začnú znova uplatňovať body 5.1, 5.2 a 5.10 tejto zmluvy. Bod 5.3 tejto zmluvy sa od
tohto momentu nebude uplatňovať. Avšak, ak odmena podľa bodu 5.1 a 5.2 tejto zmluvy nedosiahne
v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom Objednávateľ ohlásil prekročenie množstva 100 kg obalov,
príp. neobalových výrobkov uvedených Objednávateľom na slovenský trh, výšku odmeny podľa
cenníka uvedeného v Prílohe 3 časť D, Objednávateľ uhradí Dodávateľovi odmenu za zabezpečenie
plnenia vyhradených povinností v zmysle bodu 1.1 a 1.2 tejto zmluvy za príslušný kalendárny rok vo
výške podľa cenníka uvedeného v Prílohe 3 časť D.

5.5

Odmenu podľa tejto zmluvy zaplatí Objednávateľ Dodávateľovi na základe faktúry vystavenej
Dodávateľom.

5.6

Ak faktúra Dodávateľa nemá predpísané náležitosti v zmysle príslušného zákona o DPH, alebo ak
faktúra obsahuje nesprávne údaje, je Objednávateľ oprávnený bez zbytočného odkladu vrátiť faktúru
s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo vyznačením nesprávnych údajov. V prípade, ak
Objednávateľ oprávnene vrátil faktúru, nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia
opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.7

Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania so splnením svojho záväzku zaplatiť Dodávateľovi
odmenu podľa bodu 5.1 až 5.3 tejto zmluvy, je Dodávateľ oprávnený uplatniť voči Objednávateľovi
úrok z omeškania vo výške 0,05 % za deň z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5.8

V prípade, že Objednávateľ nezaplatí Dodávateľovi odmenu v lehote splatnosti, zašle Dodávateľ
Objednávateľovi písomnú výzvu na jej úhradu (za písomnú výzvu sa považuje aj výzva zaslaná
prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu Objednávateľa). Ak odmena nebude
uhradená v lehote do 15 dní od odoslania tejto písomnej výzvy Objednávateľovi, nie je Dodávateľ
povinný pokračovať v plnení akýchkoľvek činností podľa tejto zmluvy a súčasne nie je v omeškaní
s plnením akýchkoľvek povinností podľa tejto zmluvy, a to až do uplynutia 5 dní od úplného
uhradenia dlžnej sumy. Postup Dodávateľa podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje za porušenie
jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Objednávateľ prehlasuje, že si je uvedených skutočností
vedomý a berie na vedomie, že Dodávateľ nie je povinný ho o týchto skutočnostiach osobitne
informovať.

5.9

Úprava cenníka
a)

Dodávateľ si vyhradzuje právo primerane upraviť Cenník (Príloha 3 – časť A – D)
prostredníctvom jednostranného písomného oznámenia zaslaného Objednávateľovi, ak sa
zmenia ceny tretích dodávateľov /poskytovateľov služieb a/alebo iné náklady, vznikajúce
v súvislosti s plnením tejto zmluvy, resp. takéto nové náklady vzniknú alebo zaniknú alebo na
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základe legislatívnych zmien Zákona o odpadoch a súvisiacich všeobecne záväzných
právnych predpisov. Účinnosť zmeny Cenníka nastane dňom doručenia oznámenia o zmene
Cenníka Objednávateľovi, ak v tomto oznámení nie je uvedený neskorší dátum účinnosti.
b)

V prípade zvýšenia cien podľa bodu 5.9 písm. a) tejto zmluvy, má Objednávateľ právo zmluvu
vypovedať v zmysle bodu 6.2. tejto zmluvy.

5.10

V prípade ak odmena Dodávateľa podľa bodu 5.1 tohto článku nedosiahne v príslušnom
kalendárnom štvrťroku výšku 25 € bez DPH, vzniká namiesto nej Dodávateľovi nárok na mimoriadnu
odmenu vo výške 25 € bez DPH, na pokrytie administratívnych nákladov súvisiacich s plnením
povinností Dodávateľa podľa tejto zmluvy. Nárok na mimoriadnu odmenu 25 € bez DPH sa neuplatní
v prípade ak Objednávateľ neuviedol v danom kalendárnom štvrťroku na trh žiadne obalové alebo
neobalové výrobky.

5.11

Všetky platby vrátane prípadnej dane z pridanej hodnoty sú splatné v lehote 14 (štrnástich)
kalendárnych dní od dátumu vystavenia faktúry bez akýchkoľvek zrážok a budú uhradené bankovým
prevodom na nižšie uvedený účet Dodávateľa:
Banka: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK47 1100 0000 0029 4301 5936
BIC/SWIFT: TATRSKBX

5.12

Právo započítania pohľadávok a zadržania platieb prináleží Objednávateľovi len vtedy, ak ide o jeho
protinároky, o ktorých už bolo právoplatne rozhodnuté alebo sú Dodávateľom vyslovene uznané.

5.13

V prípade, ak Dodávateľ podľa bodu 4.9 tejto zmluvy určí množstvo obalov, resp. neobalových
výrobkov, ktoré uviedol Objednávateľ v danom časovom období na slovenský trh, podľa
predchádzajúceho hlásenia, odmena podľa bodu 5.1 tejto zmluvy bude vypočítaná na základe tohto
určenia. V prípade, ak Objednávateľ dodatočne zašle Dodávateľovi údaje podľa bodu 4.2 a/alebo 4.3
tejto zmluvy, Dodávateľ buď a) vystaví opravnú faktúru (ťarchopis alebo dobropis) v závislosti od
skutočných, dodatočne ohlásených množstiev a dodatočne tým opraví základ dane a daň z pôvodnej
faktúry, alebo b) zohľadní skutočné, dodatočne ohlásené množstvá v ďalšom hlásení, pričom voľba
medzi týmito dvomi postupmi je výlučným právom Dodávateľa. Dodávateľ nie je povinný postupovať
podľa predchádzajúcej vety v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s hlásením o viac
než obdobie jedného štvrťroka (bod 5.14 tým nie je dotknutý).

5.14

V prípade, ak Objednávateľ dodatočne zašle hlásenie Dodávateľovi (v zmysle 5.13 tejto zmluvy)
alebo v prípade ak Objednávateľ dodatočne upraví/opraví akékoľvek hlásenie zaslané podľa tejto
zmluvy, pričom k takémuto dodatočnému hláseniu alebo úprave/oprave dôjde po 31. 1.
kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, ktorého sa príslušná zmena týka, takéto
dodatočné zmeny nemajú vplyv na už vyčíslenú odmenu za príslušné obdobie, ak Dodávateľ
nerozhodne inak. To znamená, že Dodávateľ má právo sa rozhodnúť, či si uplatní právo na vyššiu
odmenu, ak by mal na ňu nárok v zmysle dodatočného alebo upraveného/opraveného hlásenia, nie
je však povinný vrátiť časť odmeny, ak by mala byť podľa dodatočného alebo
upraveného/opraveného hlásenia nižšia.

6. Trvanie zmluvy / Výpoveď
6.1

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2030.

6.2

Výpoveď
Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu písomnou výpoveďou v súlade so zákonom
o odpadoch.
Dodávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu vždy ku 31. decembru
kalendárneho roka formou písomnej výpovede, ktorá musí byť doručená druhej zmluvnej strane
najneskôr do 30. septembra v kalendárnom roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený a taktiež
z iných dôvodov a spôsobom uvedeným v zákone o odpadoch.
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6.3

Odstúpenie od zmluvy
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v súlade so zákonom o odpadoch.
Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak mu bola právoplatne zrušená autorizácia podľa
zákona o odpadoch. Okrem toho je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj podľa
príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších
predpisov.

6.4

Ak bude zmluva ukončená pred koncom kalendárneho roka, je Objednávateľ povinný splniť všetky
záväzky voči Dodávateľovi aj po zániku zmluvy, pokiaľ sa vzťahujú na obdobie počas trvania zmluvy.

7. Spôsob a postup vrátenia finančných prostriedkov
7.1

Toto ustanovenie upravuje v zmysle § 28 ods. 13 zákona o odpadoch spôsob a postup vrátenia
finančných prostriedkov uhradených Objednávateľom Dodávateľovi, ak dôjde k zrušeniu organizácie
zodpovednosti výrobcov.

7.2

Dodávateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky uhradené Objednávateľom Dodávateľovi na základe
tejto zmluvy, resp. ich časť, ak dôjde k zrušeniu organizácie zodpovednosti výrobcov a finančné
prostriedky uhradené Objednávateľom, resp. ich časť, Dodávateľ nepoužil na zabezpečenie plnenia
povinností vyplývajúcich Dodávateľovi ako organizácii zodpovednosti výrobcov zo zákona
o odpadoch a/alebo z tejto zmluvy a vznikol mu zisk, ktorý nebol ku dňu zrušenia organizácie
zodpovednosti výrobcov použitý v zmysle ustanovenia § 28 ods. 4 písm. m) zákona odpadoch.

7.3

Objednávateľ je povinný písomne uplatniť a označiť svoj nárok v zmysle tohto článku zmluvy
u Dodávateľa do šiestich mesiacov od zrušenia Dodávateľa ako organizácie zodpovednosti
výrobcov, inak jeho nárok podľa tohto článku zmluvy zanikne. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné
strany dohodli, že písomnosť s uplatnením nároku Objednávateľa musí byť doručená Dodávateľovi
najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

7.4

Celkový zisk Dodávateľa, ktorý má byť prerozdelený zmluvným partnerom Dodávateľa v zmysle § 28
ods. 13 zákona o odpadoch (ďalej ako „zazmluvnení výrobcovia“) za predpokladu, že si podľa
predošlého bodu uplatnili u Dodávateľa svoj nárok, sa stanoví účtovnou závierkou vyhotovenou po
uplynutí šesťmesačnej lehoty podľa predošlého bodu zmluvy v súlade s účtovnými a daňovými
predpismi. Takto určený zisk sa rozdelí pomerne medzi zazmluvnených výrobcov. Pokiaľ však bude
mať Dodávateľ v čase prerozdeľovania finančných prostriedkov záväzky (splatné alebo nesplatné)
najmä voči svojim dodávateľom, zamestnancom, štátnym orgánom, sociálnej a zdravotnej poisťovni,
daňovému úradu, atď., budú tieto záväzky najskôr uspokojené (alebo sa pre ne vytvorí dostatočná
účtovná rezerva) a až následne sa môže zostatok zisku prerozdeliť medzi zazmluvnených výrobcov.

7.5

Dodávateľ vyplatí Objednávateľovi prevodom na jeho bankový účet uvedený vo Formulári
základných údajov jemu pripadajúci podiel na zisku, resp. jeho zostatku do šiestich mesiacov od
vyhotovenia účtovnej závierky podľa bodu 7.4 tejto zmluvy a zohľadnení tam definovaných záväzkov.

7.6

V prípade likvidácie Dodávateľa budú finančné prostriedky, ktoré má Dodávateľ vrátiť zazmluvneným
výrobcom v zmysle tohto článku zmluvy, vyplatené pomerne medzi zazmluvených výrobcov, ktorí si
uplatnili svoj nárok v zmysle tohto článku, z likvidačného zostatku stanoveného účtovnou závierkou
v zmysle príslušných právnych predpisov pre prípad likvidácie.

7.7

Vyplatením finančných prostriedkov Objednávateľovi podľa tohto článku zmluvy zanikajú jeho všetky
nároky voči Dodávateľovi z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
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8. Zodpovednosť
Dodávateľ je zodpovedný za škodu voči Objednávateľovi iba v prípade, ak táto škoda vznikla
v dôsledku úmyselného porušenia zmluvnej povinnosti, vedomej nedbanlivosti alebo v dôsledku
porušenia podstatnej zmluvnej povinnosti.
9. Dôvernosť a ochrana osobných údajov
9.1

Dodávateľ a Objednávateľ sú povinní nakladať dôverne s informáciami, ktoré im boli poskytnuté pred
uzatvorením zmluvy, počas alebo po skončení jej trvania za účelom jej plnenia. Tretím osobám ich
sprístupnia iba do tej miery, ako to bude potrebné na plnenie tejto zmluvy alebo zo zákonných
dôvodov.

9.2

Zmluvné strany zabezpečia dodržiavanie zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a vykonajú
všetky potrebné opatrenia na ochranu u nich uložených údajov pred neoprávneným prístupom tretích
osôb. Zmluvné strany však nenesú zodpovednosť za to, ak tretie osoby protiprávnym spôsobom
získajú prístup k údajom. Pokiaľ zmluvné strany neporušia úmyselne alebo z nedbanlivosti túto svoju
povinnosť, je uplatnenie náhrady škody v tejto súvislosti vylúčené.

10. Doručovanie a komunikácia
10.1

10.2

Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami v súvislosti so
zmluvou bude vyhotovená:
a)

písomnou formou a doručená osobne, doporučenou poštovou zásielkou alebo
prostredníctvom registrovanej kuriérskej služby. Písomnosti sa doručujú na adresu sídla
zmluvnej strany uvedenú na prvej strane tejto zmluvy alebo vo Formulári základných údajov.
Zmenu sídla a kontaktných údajov je zmluvná strana, ktorej sa to týka, povinná bez
zbytočného odkladu oznámiť druhej strane. Písomnosti sa považujú za doručené, dňom ich
prevzatia, resp. dňom odmietnutia ich prevzatia, resp. dňom vrátenia písomnosti odosielajúcej
zmluvnej strane, pokiaľ boli druhej zmluvnej strane zaslané na poslednú oznámenú adresu
v zmysle predchádzajúcej vety; a / alebo

b)

elektronickou formou a doručená elektronickou poštou (e-mailom).

Ustanovenie bodu 10.1 zmluvy neplatí pre komunikáciu týkajúcu sa sankcií a ukončenia tejto zmluvy,
ktorá musí byť vyhotovená výlučne písomnou formou a doručená osobne, doporučenou poštovou
zásielkou alebo prostredníctvom registrovanej kuriérskej služby.

11. Záverečné ustanovenia
11.1

Ak je alebo bude niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, neúčinné, neúplné alebo nenaplniteľné,
nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. V tomto prípade platí platné, účinné, úplné
a naplniteľné ustanovenie, ktoré má hospodárskym úmyslom najbližšie ku neplatnému ustanoveniu.
Toto platí aj v prípade chýbajúcej úpravy.

11.2

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané v písomnej forme formou dodatku podpísaného
oboma zmluvnými stranami, pokiaľ v tejto zmluve nie je vyslovene upravené inak (predovšetkým
jednostranné zmeny cien a zmeny podľa bodu 11.3 zmluvy). To platí aj pre zmenu tohto
ustanovenia. Ústne dohody sú vylúčené.
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11.3

Dodávateľ je oprávnený jednostranne meniť túto zmluvu a jej prílohy v prípade, ak to budú
vyžadovať legislatívne zmeny týkajúce sa zákona o odpadoch a súvisiacich všeobecne záväzných
právnych predpisov, to však výlučne len v rozsahu príslušných legislatívnych zmien zákona o
odpadoch a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Účinnosť zmeny zmluvy nastane
dňom nadobudnutia účinnosti príslušných legislatívnych zmien Zákona o odpadoch a súvisiacich
všeobecne záväzných právnych predpisov, nie však skôr ako dňom doručenia oznámenia o
vykonaných zmenách Objednávateľovi. Dodávateľ je oprávnený doručiť oznámenie Objednávateľovi
elektronickou poštou (e-mailom).

11.4

Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými
stranami v súvislosti s touto zmluvou, budú rozhodnuté príslušným všeobecným súdom Slovenskej
republiky.

11.5

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis je určený pre každú zmluvnú stranu.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy, ktoré sú vypracované v súlade s touto zmluvou.

11.6

Zmluva nadobúda platnosť dňom a účinnosť jej podpisu obomi zmluvnými stranami.

Miesto, Dátum
za Objednávateľa

Meno osoby, funkcia - paličkovým písmom

Bratislava,
Miesto, Dátum

RECobal s.r.o.
za Dodávateľa

Beáta Kastlerová, konateľka
Meno osoby, funkcia

Zoznam príloh:
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3 / časť A-B-C-D
Doplnkový list

Plná moc
Ohlasovací formulár
Cenník
Formulár základných údajov

RECobal s.r.o. │ Zmluva o plnení vyhradených povinností / 2021-0.1

10/10

Príloha 1

Plná moc

Objednávateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
- ďalej ako Objednávateľ splnomocňuje
Dodávateľa
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
- ďalej ako Dodávateľ -

RECobal s.r.o.
Bohrova 1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
47 257 997
Beáta Kastlerová, konateľka

na zastupovanie Objednávateľa ako výrobcu vyhradeného výrobku v konaniach podľa § 30 zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch, a to na zápis Objednávateľa do registra výrobcov vyhradeného výrobku, ako aj
na oznámenie zmeny registrovaných údajov alebo na výmaz Objednávateľa z registra výrobcov
vyhradeného výrobku a na vykonanie všetkých s tým súvisiacich, potrebných alebo účelných úkonov.

Miesto, Dátum

Objednávateľ: podpis, pečiatka

Meno osoby, ktorá plnú moc podpísala - paličkovým písmom

Bratislava,
Miesto, Dátum

Dodávateľ: podpis, pečiatka

Beáta Kastlerová
Meno osoby, ktorá plnú moc prevzala
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Príloha 2

OHLASOVACÍ FORMULÁR PRE OBALY (1a) spotrebiteľské, skupinové, prepravné obaly SPOLU
TAB č. 1

ZÁKLADNÝ VÝKAZ - HMOTNOSŤ VŠETKÝCH OBALOV: spotrebiteľské, skupinové, prepravné SPOLU

spotrebiteľské, skupinové,
prepravné obaly spolu
obalový materiál
A

Výroba 1)

Dovoz

1)

Uvedené

Vývoz 1)

(zabalenie v SR)

(import do SR)

(export zo SR)

[ v tonách ]

[ v tonách ]

[ v tonách ]

B

C

D

z uvedeného na trh
SR:
Opakovane

z uvedeného na trh SR:

použiteľné obaly 3)

Obaly naplnené
nebezpečnými látkami

[ v tonách ]

[ v tonách ]

[ v tonách ]

E (=B+C-D)

O

N

na trh SR 2)

Sklo
Plasty bez PET
PET
Papier a lepenka
Kompozit na báze lepenky4)
Hliník (Al )
Železné kovy (Fe)
Drevo
Ostatné
SPOLU
Spôsob vypĺňania výkazu:
TAB č.1 - ZÁKLADNÝ VÝKAZ: HMOTNOSŤ VŠETKÝCH OBALOV: spotrebiteľské, skupinové, prepravné SPOLU
1) V Stĺpcoch Výroba / Dovoz / Vývoz (B/C/D) = sa vykazuje hmotnosť všetkých obalov - spotrebiteľských, skupinových a prepravných spolu, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh.
Vrátane opakovane použiteľných obalov a vrátane obalov naplnených nebezpečnými látkami. Výnimkou sú Opakovateľne použiteľné drevené palety, ktoré sa uvádzajú až
vtedy, keď sa stanú odpadom.
2) Vypočítava sa automaticky podľa vzorca "Stĺpec B (Výroba) + Stlpec C (Dovoz) - Stlpec D (Vývoz)"
3) Uvedenie sa hmotnosť pri prvom použití; okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom
4) V tomto riadku sa vykazujú samostatne "Kompozity na báze lepenky", t.j. kombinácia vrstvy lepenky a ďalšieho materiálu, napr. nápojové kartóny. Ostatné kombinované

Evidenčný detail: SPOTREBITEĽSKÉ OBALY

TAB č. 2

Evidenčný DETAIL z celkového množstva obalov: HMOTNOSŤ SPOTREBITEĽSKÝCH OBALOV

SPOTREBITEĽSKÉ obaly
obalový materiál
A1

Uvedené
na trh SR

z uvedeného na trh
SR:
Opakovane
použiteľné obaly

z uvedeného na trh SR:

[ v tonách ]

[ v tonách ]

[ v tonách ]

[ v tonách ]

D1

E1 (=B1+C1-D1)

O1

N1

Výroba

Dovoz

Vývoz

(zabalenie v SR)

(import do SR)

(export zo SR)

[ v tonách ]

[ v tonách ]

B1

C1

Obaly naplnené
nebezpečnými látkami

Sklo
Plasty bez PET
PET
Papier a lepenka
Kompozit na báze lepenky
Hliník (Al )
Železné kovy (Fe)
Drevo
Ostatné
SPOLU

Evidenčný detail: PREPRAVNÉ A SKUPINOVÉ OBALY

TAB č. 3

Evidenčný DETAIL z celkového množstva obalov: HMOTNOSŤ SKUPINOVÝCH A PREPRAVNÝCH OBALOV

SKUPINOVÉ a PREPRAVNÉ
oba l y
obalový materiál
A2

Výroba

Dovoz

Vývoz

(zabalenie v SR)

(import do SR)

(export zo SR)

[ v tonách ]

[ v tonách ]

[ v tonách ]

B2

C2

D2

Uvedené
na trh SR

z uvedeného na trh
SR:
Opakovane

z uvedeného na trh SR:

použiteľné obaly

Obaly naplnené
nebezpečnými látkami

[ v tonách ]

[ v tonách ]

[ v tonách ]

E2 (=B2+C2-D2)

O2

N2

Sklo
Plasty bez PET
PET
Papier a lepenka
Kompozit na báze lepenky
Hliník (Al )
Železné kovy (Fe)
Drevo
Ostatné
SPOLU
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OPAKOVANE POUŽITEĽNÉ OBALY (OPO) 1c)
Obaly prvýkrát uvedené na trh

Obehy

Všetky spotrebiteľské
obaly

Opakovane použiteľné
spotrebiteľské obaly

Všetky opakovane
použiteľné obaly

Opakovane použiteľné
spotrebiteľské obaly

[ v tonách ]

[ v tonách ]

[ počet ]

[ počet ]

B

C

D

E

obalový materiál
A

Sklo
Plasty bez PET
PET
Papier a lepenka
Kompozit na báze lepenky
Hliník (Alu)
Železné kovy (Fe)
Drevo
Ostatné
SPOLU
1) Stĺpec B (Všetky spotrebiteľské obaly) – uvedie sa hmotnosť všetkých spotrebiteľských obalov, t. z. opakovane použiteľných spotrebiteľských
obalov a jednorazových spotrebiteľských obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh v danom kalendárnom roku.
2) Stĺpec C (Opakovane použiteľné spotrebiteľské obaly) – uvedie sa hmotnosť len opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov, ktoré
sú prvýkrát uvedené na trh v danom kalendárnom roku.
3) Stĺpec D (Všetky opakovane použiteľné obaly) – uvedie sa počet obehov všetkých opakovane použiteľných obalov v danom kalendárnom
roku.
4) Stĺpec E (Opakovane použiteľné spotrebiteľské obaly) – uvedie sa počet obehov všetkých opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov
v danom kalendárnom roku.

OHLASOVACÍ FORMULÁR PRE NEOBALOVÉ VÝROBKY 2)
HMOTNOSŤ NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

Uvedené

Výroba

Dovoz

Vývoz

(vyrobené v SR)

(i mport do SR)

(export zo SR)

materiál neobalového výrobku

[ v tonách ]

[ v tonách ]

[ v tonách ]

[ v tonách ]

A

B

C

D

E (=B+C-D)

HMOTNOSŤ v toná ch

na trh SR

1)

Sklo
Plasty
Papier a lepenka
SPOLU
1) Stĺpec E = B + C - D sa automaticky vypočítava zo zadaných údajov v žltých políčkach stĺpcov B, C a D.
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Príloha 3 / časť A

Cenník OZV RECobal pre OBALY (A)
platný od 1.1.2021 do 31.12.2021
Plnenie vyhradených povinností pre obalové materiály
Materiál - OBALY*

Cena
v EUR za kg bez DPH

Sklo
Plasty bez PET
Plasty – PET
Papier a lepenka
Kompozity na báze lepenky
Kovy - Hliník
Kovy - Oceľ
Drevo
Ostatné

€ 0,095
€ 0,280
€ 0,280
€ 0,110
€ 0,280
€ 0,200
€ 0,200
€ 0,060
€ 0,105

* Obaly podľa § 52 ods. 4 – 6 Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.:
Príklady: Spotrebiteľské obaly: každý obal, ktorý bezprostredne obaľuje
výrobok (PET fľaše, jogurtové kelímky, obaly určené na balenie potravín,
atď.); Skupinové a prepravné obaly.

V cene sú zahrnuté náklady na zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie,
recykláciu, spracovanie a zneškodnenie oddelene vyzbieraného komunálneho odpad
a náklady na informačné povinnosti.

Cena pre malých výrobcov ................. 25 € bez DPH
V prípade, ak výsledná odmena za plnenie vyhradených povinností za obaly a neobalové
výrobky spolu nedosiahne v danom štvrťroku výšku 25 € bez DPH, vzniká namiesto nej OZV
RECobal nárok na mimoriadnu odmenu vo výške 25 € bez DPH na pokrytie administratívnych
nákladov.
Nárok na mimoriadnu odplatu 25 € bez DPH sa neuplatní v prípade, ak výrobca neuviedol
v danom štvrťroku na trh žiadne obalové alebo neobalové výrobky.
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Príloha 3 / časť B

Cenník OZV RECobal pre OBALY (B)
platný od 1.1.2021 do 31.12.2021
Plnenie vyhradených povinností pre obalové materiály,
+
ktoré končia v inom ako v komunálnom odpade
+

Materiál – OBALY

Cena
v EUR za kg bez DPH

Sklo
Plasty
Papier a lepenka
Kompozity na báze lepenky
Kovy
Drevo
Ostatné

€ 0,089
€ 0,139
€ 0,089
€ 0,089
€ 0,089
€ 0,049
€ 0,089

+ Cenník platí iba pre skupinové a prepravné obaly podľa § 52 ods. 5 a ods. 6 Zákona
o odpadoch č. 79/2015 Z.z., ktoré preukázateľne neskončia v komunálnom odpade podľa
§ 54 ods. 2 Zákona o Odpadoch č. 79/2015 Z.z. a o plnení niektorých zákonov.
Príklady: Tieto typy obalov sa obyčajne vyskytujú vo výrobných prevádzkach,
centrálnych skladoch, alebo, kde sa výrobky v obaloch uvádzajú na trh
a zároveň odbaľujú, alebo sa oddeľujú jednotlivé kusy. Ide napríklad
prepravné kartónové škatule, strečová alebo obaľovacia fólia, palety.

Preukazuje sa dokladmi o materiálovom toku v zmysle § 21 vyhlášky MŽP SR č.373
o rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dokladmi podľa bodu 4.4 tejto zmluvy.
Množstvo obalového materiálu, ktorý nekončí v komunálnom odpade (priemyselné obaly),
preukazuje Výrobca v zmysle § 57 ods. 2 zákona o odpadoch Dokladmi o materiálovom toku.
Doklady o materiálovom toku musia byť vystavené podľa § 21 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. o
rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Podmienky použitia cenníka B je potrebné v predstihu konzultovať s OZV RECobal.
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Príloha 3 / časť C

Cenník OZV RECobal pre
NEOBALOVÉ VÝROBKY (C)
platný od 1.1.2021 do 31.12.2021
Plnenie vyhradených povinností pre Neobalové výrobky#

#

Materiál – NEOBALY

Cena
v EUR za kg bez DPH

Sklo
Plasty
Papier a lepenka
#

€ 0,095
€ 0,280
€ 0,080

Neobalové výrobky podľa § 73 ods. 3 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.:
Príklady: Neobalové výrobky sú vyrobené z plastu, papiera, lepenky, skla, okrem výnimiek
uvedených v § 73 ods. 3 Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z..

V cene sú zahrnuté náklady na zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie,
recykláciu, spracovanie a zneškodnenie oddelene vyzbieraného komunálneho odpadu
a náklady na informačnú povinnosť.

Cena pre malých výrobcov ................. 25 € bez DPH
V prípade, ak výsledná odmena za plnenie vyhradených povinností za obaly a neobalové
výrobky spolu nedosiahne v danom štvrťroku výšku 25 € bez DPH, vzniká namiesto nej OZV
RECobal nárok na mimoriadnu odmenu vo výške 25 € bez DPH na pokrytie administratívnych
nákladov.
Nárok na mimoriadnu odplatu 25 € bez DPH sa neuplatní v prípade, ak výrobca neuviedol v
danom štvrťroku na trh žiadne obalové alebo neobalové výrobky.
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Príloha 3 / časť D

Cenník OZV RECobal pre
OBALY a NEOBALOVÉ VÝROBKY do 100 kg (D)
platný od 1.1.2021 do 31.12.2021
Plnenie vyhradených povinností pre obaly a / alebo neobalové výrobky,
ak Objednávateľ uvedie na slovenský trh v súhrnnom množstve menej ako 100 kg
obalov, príp. neobalových výrobkov, za kalendárny rok

Materiál

Cena
v EUR za rok bez DPH

Obaly do 100 kg/rok +
Neobalové výrobky do 100 kg/rok

€ 49

Hlásenie a fakturácia sú realizované súhrnne za celý rok jednorazovo (1x ročne),
a to po skončení 4. štvrťroku, najneskôr do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roku.

V cene sú zahrnuté náklady na zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie,
recykláciu, spracovanie a zneškodnenie oddelene vyzbieraného komunálneho odpad a náklady
na informačné povinnosti a administratívu.
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Formulár základných údajov

Dodávateľ: RECobal s.r.o., Bohrova 1, 851 01 Bratislava, 02/ 4342 2151; info@recobal.sk, www.recobal.sk

Objednávateľ – všeobecné údaje
Názov spoločnosti
IČO
IČ DPH / DIČ
Sídlo: Ulica, číslo, PSČ, Obec
Telefón
E-mail
Webstránka
Poštová adresa:

Štatutárny orgán, konajúci v tejto veci (údaje potrebné pre Register vyhradených výrobkov)
Štatutár 1

Meno a priezvisko
Adresa trvalého bydliska
Telefón / alebo mobil
E-mail
Kontaktná osoba zodpovedná za evidenciu a ohlásenia
Meno a priezvisko
Telefón / alebo mobil
E-mail
Kontaktná osoba zodpovedná za fakturáciu
Meno a priezvisko
Telefón / alebo mobil
E-mail
E-mail pre zasielanie faktúr
Bankové spojenie
IBAN / SWIFT
Objednávateľ je Výrobca pre
OBALY
NEOBALOVÉ VÝROBKY
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Štatutár 2

Množstvá obalov uvedených na trh za predchádzajúce obdobie v tonách
4Q2020

1Q2021

2Q2021

3Q2021

Spolu /
Odhad 2021

Sklo
Plasty bez PET
Plasty PET
Papier a lepenka
Kompozity na báze lepenky
Kovy - oceľ
Kovy – hliník
Drevo
Spolu

Množstvá neobalových výrobkov uvedených na trh za predchádzajúce obdobie v tonách
4Q2020

1Q2021

2Q2021

Sklo
Plasty
Papier a lepenka
Spolu
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3Q2021

Spolu
/ Odhad 2021

