Zmluva o plnení vyhradených povinností

Názov:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
so sídlom:
zapísaná v obchodnom registri vedenom: Okresným súdom Bratislava I.,
oddiel:
vložka:
ktorej menom koná / zastúpená:
IBAN:
adresa elektronickej pošty:
(ďalej len „výrobca elektrozariadení“ alebo „výrobca“)
a
Názov: ASEKOL SK, s. r. o.
IČO: 45 602 689
DIČ: 2023076594
IČO DPH: SK2023076594
so sídlom: Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I
oddiel: Sro
vložka číslo: 66339/B
ktorej menom koná: Mgr. Ronald Blaho, konateľ
bankové spojenie: ČSOB, č. účtu: 25784753/7500
IBAN: SK5075000000000025784753
adresa elektronickej pošty: info@asekol.sk
(ďalej len „organizácia zodpovednosti výrobcov“ alebo „OZV“ alebo „ASEKOL SK, s.r.
o.“ alebo „prevádzkovateľ“)
(výrobca a prevádzkovateľ ďalej spolu len „zmluvné strany“)
uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa § 28 ods. 4 písm. b) a písm. d) v nadväznosti na
§ 27 ods. 6 písm. b) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zákon“),
dole uvedeného dňa, mesiaca a roka slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez skutkového a bez
právneho omylu, nie v tiesni a ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a na základe úplnej zhody
v nižšie uvedených skutočnostiach, túto

Zmluvu o plnení vyhradených povinností výrobcu elektrozariadení
(ďalej len „Zmluva“)
evidenčné číslo Zmluvy je: …………………………………….... (vyplní OZV)
evidenčné číslo výrobcu je:……………………………………… (vyplní OZV)
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1. Výklad pojmov Zmluvy
Na účely tejto Zmluvy sa zavádzajú tieto pojmy:
Zákonom sa rozumie zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení.
Pôvodným Zákonom sa rozumie zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
Výrobca alebo Výrobca elektrozariadení je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá
spĺňa legálnu definíciu uvedenú v § 32 ods. 16 Zákona.
Elektrozariadenie je akékoľvek elektrické alebo elektronické zariadenie spĺňajúce definíciu podľa § 32
ods. 5 Zákona.
Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré spĺňajú definíciu uvedenú v § 32 ods. 6 Zákona.
Historický elektroodpad je elektroodpad, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného na trh do
13. augusta 2005.
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných,
priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný
tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať
domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.
Elektroodpad iný ako z domácností je každý elektroodpad, ktorý nie je elektroodpadom
z domácností, a teda ktorý spĺňa definíciu uvedenú v § 32 ods. 8 Zákona.
Organizácia zodpovednosti výrobcov alebo OZV alebo prevádzkovateľ alebo ASEKOL SK je
spoločnosť ASEKOL SK s.r.o., ktorá je toho času držiteľom autorizácie na výkon činnosti organizácie
zodpovednosti výrobcov elektrozariadení pod evidenčným číslom autorizácie 0014/OEEZ/OZV/A/163.3.
Distribútor elektrozariadenia je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v
dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje elektrozariadenie v rámci svojej podnikateľskej činnosti na
trhu; distribútor môže byť súčasne výrobcom elektrozariadení. Ustanovenia tejto Zmluvy sa vzťahujú
aj na Distribútora elektrozariadení tam, kde je to aplikovateľné z povahy veci.
Dôverník je osoba poverená prevádzkovateľom na overovanie pravdivosti a úplnosti údajov o
množstve (počte kusov a hmotnosti) elektrozariadení uvedených na trh Výrobcom elektrozariadení a
plnení ďalších povinností Výrobcu elektrozariadení ustanovených touto Zmluvou a/alebo Zákonom
alebo Vykonávacími predpismi. Dôverník je zmluvne zaviazaný k mlčanlivosti a k dôvernému
nakladaniu s údajmi a/alebo informáciami poskytnutými Výrobcom elektrozariadení. Osobu dôverníka
určuje podľa tejto Zmluvy prevádzkovateľ.
Recyklačný príspevok je finančná suma, ktorú výrobca uhradí pri uvádzaní elektrozariadenia na trh
OZV na budúce zaistenie nakladania s elektroodpadom pochádzajúceho z elektrozariadenia
z domácností a na zaistenie nakladania s elektroodpadom nepochádzajúceho z elektrozariadenia z
domácností; recyklačný príspevok je určený na financovanie zberu, prepravy, prípravy na opätovné
použitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia oddelene vyzbieraného elektroodpadu.
VOP sú všeobecné obchodné podmienky OZV, ktoré sú vydávané Prevádzkovateľom a zároveň tvoria
neoddeliteľnú prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
Ministerstvo je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Register výrobcov elektrozariadení je register výrobcov vyhradeného výrobku, ktorý je vedený a
aktualizovaný Ministerstvom podľa Zákona.
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Vykonávacie predpisy sú všetky všeobecne záväzné právne predpisy vydané na základe Zákona,
a sú to najmä tieto predpisy: (i) vyhláška č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, (ii)
vyhláška č. 366/2015 z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, (iii) vyhláška č. 371/2015
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, (iv) vyhláška č. 372/2015 Z.z.
o skládkovaní odpadov a o dočasnom uskladnení kovovej ortuti, (v) vyhláška č. 373/2015 Z.z.
o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi
odpadov.
Ostatné pojmy uvedené v tejto Zmluve sa vykladajú v súlade so Zákonom a Vykonávacími predpismi.
SR znamená Slovenská republika.
Zmluva je zmluva o plnení vyhradených povinností výrobcu elektrozariadenia prevádzkovateľom, ktorá
je uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodný zákonník a podľa § 28 ods. 4 písm. b) a písm. d)
v nadväznosti na § 27 ods. 6 písm. b) Zákona.

2. Predmet Zmluvy
2.1.

Prevádzkovateľ sa touto Zmluvou zaväzuje plniť pre výrobcu vyhradené povinnosti výrobcu
elektrozariadenia podľa Zákona a Vykonávacích predpisov a výrobca sa zaväzuje
prevádzkovateľovi poskytovať odplatu za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

2.2.

Zaistenie plnenia vyhradených povinností výrobcu podľa bodu 2.1. tejto Zmluvy sa týka
a vzťahuje na kategórie elektrozariadení, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto Zmluve, a ktorá
vychádza z kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č. 6 Zákona.

3. Povinnosti prevádzkovateľa
3.1.

Prevádzkovateľ sa touto Zmluvou zaväzuje pre výrobcu zabezpečiť
splnenie všetkých
vyhradených povinnosti výrobcu ako výrobcu elektrozariadenia, a to pre tie kategórie
elektrozariadení, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto Zmluve, a to podľa Zákona a podľa
Vykonávacích predpisov s výnimkou plnenia tých povinností, ktoré je povinný výrobca podľa
Zákona alebo podľa Vykonávacích predpisov plniť sám.

3.2.

Prevádzkovateľ pre výrobcu touto Zmluvou alebo na základe tejto Zmluvy zaistí:

3.3.

a)

spätný zber elektroodpadu a oddelený zber elektroodpadu prostredníctvom
zbernej siete miest spätného zberu/oddeleného zberu na území celej Slovenskej
republiky,

b)

prepravu elektroodpadu z miest spätného zberu a oddeleného zberu do miesta
spracovania,

c)

spracovanie, zhodnotenie a zneškodnenie elektroodpadu oprávnenou osobou
podľa Zákona,

d)

splnenie minimálnych limitov na zber, zhodnotenie, opätovné použitie a
recykláciu komponentov, materiálov a látok podľa Zákona a podľa Vykonávacích
predpisov; výrobca výslovne berie na vedomie, že za splnenie povinností
uvedených v § 27 ods. 4 písm. e) a písm. g) Zákona zodpovedá samotný výrobca
v zmysle § 27 ods. 11 Zákona,

e)

vedenie preukaznej evidencie spätne odobraného elektroodpadu a preukaznej
evidencie oddelene zbieraného elektroodpadu,

f)

súčinnosť pri informovaní spotrebiteľov a pri informovaní distribútorov, predajní
a spracovateľov a pri plnení iných informačných povinností za výrobcu zo strany
OZV podľa Zákona a/alebo Vykonávacích predpisov,

g)

riadne a včasné plnenie ohlasovacích a/alebo registračných a/alebo evidenčných
a/alebo
informačných
povinností
výrobcu
podľa
Zákona
a/alebo
podľa Vykonávacích predpisov,

h)

splnenie vyhradených povinností výrobcu, ktoré sú uvedené v Zákone.

Prevádzkovateľ je povinný podať za výrobcu návrh na zápis do Registra výrobcov vyhradeného
výrobku (ďalej len „Register“), a to najneskôr do 30 dní od podpisu tejto Zmluvy, a to za
predpokladu, že výrobca ešte nie je registrovaný v Registri; pokiaľ túto zmluvnú lehotu
prevádzkovateľ dodrží, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za akékoľvek prípadné sankcie,
ktoré môžu vyplynúť z nedodržania lehoty na podanie návrhu na zápis do Registra výrobcom.
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V prípade, keď výrobca je už zapísaný v Registri, a to pre inú organizáciu zodpovednosti
výrobcov ako je ASEKOL SK, je prevádzkovateľ povinný aktualizovať údaje v Registri do 14 dní
od podpisu tejto Zmluvy, pričom prevádzkovateľ predloží za výrobcu do Registra aj potvrdenie
o uzatvorení tejto Zmluvy v zmysle § 30 ods. 3 Zákona. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že oznámi
akúkoľvek zmenu týkajúcu sa registrácie údajov výrobcu v Registri Ministerstvu do 14 dní, odo
dňa kedy to oznámil výrobca prevádzkovateľovi, pričom výrobca sa zaväzuje oznámiť
prevádzkovateľovi každú zmenu týkajúcu sa registrácie údajov výrobcu v Registri, a to do 14 dní
odo dňa vzniku ich zmeny. Ak ide o zmenu údajov v zmysle § 30 ods. 7 Zákona, tak sa výrobca
zaväzuje oznámiť prevádzkovateľovi každú takúto zmenu týkajúcu sa registrácie údajov výrobcu
v Registri v zmysle § 30 ods. 7 Zákona do 7 dní odo dňa ich vzniku, pričom v takomto prípade sa
prevádzkovateľ zaväzuje, že oznámi takúto zmenu týkajúcu sa registrácie údajov výrobcu
v Registri Ministerstvu do 7 dní, odo dňa kedy to oznámil výrobca prevádzkovateľovi.
3.4.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť všetkým distribútorom elektrozariadení, ktorí
preukázateľne predávajú elektrozariadenia výrobcu, dostatočnú súčinnosť na plnenie ich
povinností podľa § 37 ods. 1 a ods. 3 Zákona (najmä zaistiť odvoz elektroodpadu, ktorý
distribútor elektrozariadení spätne odobral a poskytnúť mu potrebné informácie vo veci spätného
zberu), pokiaľ títo prevádzkovateľa o podporu požiadajú a poskytnú prevádzkovateľovi potrebnú
súčinnosť. Na základe obojstrannej dohody medzi distribútorom elektrozariadení a
prevádzkovateľom môže byť miesto spätného odberu zriadené priamo v prevádzkarni
distribútora elektrozariadení, ak pre to existujú dostatočné podmienky.

3.5.

Prevádzkovateľ je povinný doručiť najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci
kalendárny rok písomnú správu podľa 28 ods. 4 písm. n) Zákona. Súčasne je prevádzkovateľ
povinný zverejniť túto písomnú správu v rozsahu údajov ustanovených podľa Zákona na svojej
webovej stránke www.asekol.sk.

3.6.

Prevádzkovateľ je povinný vydať výrobcovi osvedčenie týkajúce sa jeho zapojenia do
kolektívneho plnenia vyhradených povinností cez spoločnosť ASEKOL SK ako organizácie
zodpovednosti výrobcov podľa Zákona. Prevádzkovateľ je oprávnený výrobcu uviesť v
prezentačných a/alebo propagačných materiáloch prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje,
že obchodné meno (názov) alebo logo výrobcu nebude uvádzať takým spôsobom alebo za takých
okolností, ktoré by poškodzovali dobré meno alebo oprávnené záujmy výrobcu, ktoré sú
prevádzkovateľovi známe.

3.7.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať výrobcovi v primeranom rozsahu bezplatne odborné
poradenstvo vo všetkých záležitostiach súvisiacich s environmentálne vhodným nakladaním
s elektroodpadom, v rozsahu v akom to ustanovuje Zákon a/alebo Vykonávacie predpisy.

3.8.

Prevádzkovateľ je povinný podrobiť sa každoročne auditu svojho hospodárenia zo strany na to
oprávneného nezávislého finančného audítora a každoročne zverejňovať výsledky svojho
hospodárenia vo forme správy o činnosti OZV.

3.9.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje po skončení kalendárneho roka, najneskôr do 31. marca
nasledujúceho kalendárneho roka, vydať výrobcovi potvrdenie o rozsahu splnenia vyhradených
povinností výrobcu uvedených v tejto Zmluve a podľa Zákona, za predchádzajúci kalendárny rok.
V tomto potvrdení prevádzkovateľ uvedie výrobcovi, ktorého zastupuje na základe tejto Zmluvy
údaje o rozsahu plnenia vyhradených povinností výrobcu podľa § 27 ods. 4 písm. e) a písm. g)
Zákona, ktoré za výrobcu plnil prevádzkovateľ ako OZV v predchádzajúcom kalendárnom roku
podľa tejto Zmluvy (t.j. prevádzkovateľ poskytne informácie výrobcovi o stave a rozsahu
splnenia povinnosti dodržať záväzné limity a ciele uvedené v článku 3.2 písmeno d) tejto
Zmluvy).

3.10. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať služby výrobcovi využívajúcemu prevádzkovateľa ako
organizáciu zodpovednosti výrobcov za nediskriminačných podmienok.
3.11. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť a chrániť informácie, ktoré získa v súvislosti
s touto Zmluvou, okrem prípadov, keď mu to Zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis
neumožňuje. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že i dôverník bude zachovávať mlčanlivosť a
chrániť informácie, ktoré získa v súvislosti s touto Zmluvou okrem prípadov, keď mu to Zákon
alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neumožňuje.
3.12. Prevádzkovateľ je povinný mať počas doby trvania tejto Zmluvy zriadené svoje internetové
stránky, tieto prevádzkovať a starať sa o ich riadne a spoľahlivé fungovanie (súčasná adresa
týchto stránok je www.asekol.sk).
3.13. Prevádzkovateľ je povinný informovať výrobcu o tom, že za výrobcu v rozhodujúcom období
nezaistil splnenie limitov a povinností uvedených v § 27 ods. 4 písm. e) a písm. g) Zákona, ktoré
je povinný plniť sám výrobca. Súčasťou tejto informácie je tiež údaj o tom, pre aké množstvo
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elektrozariadení (kg) uvedených výrobcom na trh alebo pre aké množstvo zozbieraného
elektroodpadu sa prevádzkovateľovi nepodarilo zaistiť (i) splnenie plnenia cieľov ustanovených
v prílohe č. 3 Zákona ako aj (ii) splnenia záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie
pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3 Zákona.
3.14. Prevádzkovateľ je povinný postupovať pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy čo
najhospodárnejšie a pri zabezpečení povinností podľa tejto Zmluvy prostredníctvom tretích osôb,
využívať len tretie osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi
a zároveň s oprávnenými záujmami výrobcu.
3.15. Prevádzkovateľ je povinný nahradiť výrobcovi škodu, ktorá mu vznikne z dôvodu, že
prevádzkovateľ nesplní akúkoľvek povinnosť v zmysle tejto Zmluvy alebo Zákona alebo z dôvodu
nepravdivosti akéhokoľvek vyhlásenia prevádzkovateľa uvedeného v tejto Zmluve a jej
prílohách. Pre vylúčenie pochybností sa za škodu výrobcu považuje aj akákoľvek sankcia, ktorú
bude výrobca povinný zaplatiť v priamej vecnej príčinnej súvislosti z dôvodu porušenia
povinnosti prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy alebo podľa Zákona.
3.16. Výrobca, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v SR, je oprávnený ustanoviť
prevádzkovateľa ako splnomocneného zástupcu podľa § 27 ods. 4 písm. b) Zákona v nadväznosti
na § 27 ods. 18, ods. 19 a ods. 20 Zákona, pričom prevádzkovateľ poskytne takémuto výrobcovi
maximálnu súčinnosť.

4. Povinnosti výrobcu
4.1.

Výrobca je povinný riadnym a preukazným spôsobom viesť priebežne pravdivú, presnú a úplnú
evidenciu všetkých elektrozariadení (počet kusov a hmotnosť v kg), ktoré uvádza na trh v SR a
ktoré doviezol do SR alebo vyrobil v SR, či vyviezol mimo územia SR do iného členského štátu
EÚ/ES, či vyviezol mimo územia SR do iného ako členského štátu EÚ/ES, v súlade s touto
Zmluvou, Zákonom a Vykonávacími predpismi a VOP. Evidencia musí byť preukazná najmä vo
väzbe na účtovníctvo a evidenciu výrobcu.

4.2.

Výrobca sa zaväzuje poskytovať štvrťročne prevádzkovateľovi vo forme výkazov (uvedených vo
VOP) pravdivé, presné a úplné informácie o množstve jednotlivých typov elektrozariadení, ktoré:
doviezol do SR alebo vyrobil na území SR,
uviedol na trh v SR,
vyviezol mimo územia SR do iného členského štátu EÚ/ES
vyviezol mimo územia SR do iného ako členského štátu EÚ/ES.
Výrobca zodpovedá za správnosť, úplnosť, presnosť a pravdivosť poskytovaných informácií
prevádzkovateľovi podľa tejto Zmluvy. Rozsah, forma a štruktúra výkazov a spôsob
poskytovania informácií a/alebo dokumentov sú stanovené vo VOP. VOP účinné k dňu podpisu
tejto Zmluvy ukladajú povinnosť výrobcovi doručiť prevádzkovateľovi riadne vyplnený výkaz
výhradne v elektronickej forme prostredníctvom informačného systému prevádzkovateľa
umiestneného na jeho internetových stránkach; tým nie je vylúčená zmena tejto úpravy
prostredníctvom zmeny VOP. Poskytnuté informácie sú dôverného charakteru a vzťahujú sa na
ne ustanovenia bodu 3.12. tejto Zmluvy. Pokiaľ by výrobca v rámci svojej podnikateľskej
činnosti predával elektrozariadenia spôsobom podľa § 37 ods. 3 Zákona, budú tieto
elektrozariadenia evidované ako elektrozariadenia uvádzané na trh výrobcom.

4.3.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že táto Zmluva sa nevzťahuje
na elektrozariadenia, ktoré výrobca uviedol na trh na území SR, vyrobil na území SR, doviezol na
územie SR, vyviezol mimo územia SR do iného členského štátu EÚ/ES alebo vyviezol mimo
územia SR do iného ako členského štátu EÚ/ES pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy.

4.4.

Ak zistí výrobca dodatočne, že informácie poskytnuté podľa bodu 4.2. Zmluvy nezodpovedajú
skutočnosti alebo sú nepresné alebo neúplné alebo nesprávne, má výrobca možnosť dohodnúť
nápravu zaslaním opravného výkazu. V prípade, že z opravného výkazu vyplynie zvýšenie
nároku prevádzkovateľa na odmenu, je výrobca povinný zaplatiť prevádzkovateľovi i zmluvnú
pokutu, ktorej výška je zhodná s výškou úroku z omeškania podľa bodu 7.8. Zmluvy, za obdobie
odo dňa, keď mal byť najneskôr odovzdaný riadny výkaz za štvrťrok, za ktorý je odovzdávaný
opravný výkaz, až do dňa odovzdania opravného výkazu prevádzkovateľovi a doplatenia dlžnej
odmeny. Výrobca je oprávnený uplatniť námietku, že uviedol na trh menšie množstvo
elektrozariadení alebo iné druhy elektrozariadení, než aké uviedol vo výkaze, príp. že určité
zariadenie nie je elektrozariadením, iba prostredníctvom opravného výkazu v lehotách nižšie
uvedených. K neskôr uplatnenej námietke nie je možné z dôvodu, že na základe výkazu
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prevádzkovateľ priebežne poskytuje plnenie podľa Zmluvy a zaisťuje riadne nakladanie
s elektrozariadeniami a elektroodpadom, prihliadať.
4.5.

Riadny výkaz s informáciami podľa bodu 4.2. je výrobca povinný odovzdať prevádzkovateľovi
vždy najneskôr do 14 kalendárnych dní od skončenia príslušného kalendárneho štvrťroka, za
ktorý sa údaje odovzdávajú; opravný výkaz je povinný odovzdať do 5 kalendárnych dní od
zistenia skutočností uvedených v bode 4.4. tejto Zmluvy. Opravný výkaz za prvý štvrťročný
kvartál a za druhý štvrťročný kvartál príslušného kalendárneho roka, na ktorého základe by mal
výrobca platiť vyššiu odmenu alebo nižšiu odmenu, je možné s ohľadom na priebežné
zaisťovanie plnenia povinností výrobcu prevádzkovateľom, odovzdať najneskôr do 6 mesiacov od
skončenia prvého kalendárneho štvrťroku alebo druhého kalendárneho štvrťroku príslušného
kalendárneho roka, za ktorý sa údaje odovzdávajú. Opravný výkaz za tretí štvrťročný kvartál
príslušného kalendárneho roka, na ktorého základe by mal výrobca platiť vyššiu odmenu alebo
nižšiu odmenu, je možné odovzdať najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka. Opravný
výkaz za štvrtý štvrťročný kvartál príslušného kalendárneho roka, na ktorého základe by mal
výrobca platiť vyššiu odmenu alebo nižšiu odmenu, je možné odovzdať najneskôr do 28.02.
nasledujúceho kalendárneho roka.

4.6.

V prípade, ak výrobca neposkytne prevádzkovateľovi riadny výkaz najneskôr do 14 kalendárnych
dní odo dňa skončenia príslušného kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa údaje poskytujú, tak sa
zmluvné strany dohodli, že v takomto prípade prevádzkovateľ nebude podávať za výrobcu
dodatočné opravné ohlásenie v zmysle Zákona a ani v zmysle Vykonávacích predpisov na MŽP
SR, pričom v takomto prípade sa zmluvné strany dohodli, že opravné ohlásenie v zmysle Zákona
a v zmysle Vykonávacích predpisov si podá sám výrobca na MŽP SR. Predchádzajúca veta sa
nevzťahuje na tie prípady, ak výrobca podá riadne a včas prevádzkovateľovi riadny výkaz podľa
bodu 4.5. tejto Zmluvy, avšak následne podá výrobca prevádzkovateľovi riadne a včas opravný
výkaz, pričom v takomto prípade prevádzkovateľ podá za výrobcu dodatočné opravné ohlásenie
v zmysle Zákona a v zmysle Vykonávacích predpisov na MŽP SR.

4.7.

Výrobca sa zaväzuje, že v prípade požiadavky prevádzkovateľa mu umožní kontrolu správnosti,
pravdivosti a úplnosti poskytnutých informácií podľa bodov 4.2. a 4.3. o množstve (počet kusov
a hmotnosť) elektrozariadení, a to najmä tým, že strpí vykonanie kontroly zo strany dôverníka
alebo priamo zo strany prevádzkovateľa podľa Zmluvy, pričom na tento účel poskytne výrobca
dôverníkovi alebo prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť.

4.8.

Výrobca sa zaväzuje udeliť prevádzkovateľovi pre potreby podania žiadosti o zápis výrobcu do
Registra písomné splnomocnenie (Príloha č. 4 VOP) a poskytnúť mu ďalšie doklady (vrátane
požadovaných výpisov z obchodného, príp. živnostenského registra a to všetko do 7 (siedmich)
dní od podpisu tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odovzdať výrobcovi písomné
vyhotovenie plnomocenstva podľa predchádzajúcej vety ako aj plnomocenstva na zastupovanie
výrobcu pri plnení ohlasovacích povinností podľa bodu 3.2 písm. g) Zmluvy najneskôr pri podpise
tejto Zmluvy. Zmenu zapísaných údajov je výrobca povinný oznámiť bezodkladne
prevádzkovateľovi tak, aby mal prevádzkovateľ dostatočný časový priestor na oznámenie zmeny
podľa Zákona a Vykonávacích predpisov. Výrobca zodpovedá za správnosť, úplnosť a pravdivosť
všetkých ním uvádzaných údajov. Výrobca si je vedomý toho, že pokiaľ má povinnosti podľa
Zákona vo vzťahu i k iným elektrozariadeniam, než tým, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto
Zmluvy, je výrobca povinný o tom bezodkladne písomne informovať prevádzkovateľa, následne
je výrobca povinný navrhnúť prevádzkovateľovi uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve aj pre tieto
elektrozariadenia, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, pričom po podpise takého
dodatku dá prevádzkovateľ výrobcu zapísať do Registra aj pre tieto iné skupiny elektrozariadení.

4.9.

Výrobca sa zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť potrebnú na plnenie povinností
podľa tejto Zmluvy tak, aby mohlo dôjsť k naplneniu tejto Zmluvy a k splneniu povinností
výrobcu plnených prostredníctvom prevádzkovateľa ako OZV podľa Zákona a podľa Vykonávacích
prepisov, vrátane prípadného poskytnutia ďalších informácií a/alebo údajov a/alebo dokumentov,
nevyhnutných pre riadne zaistenie oddeleného zberu, spätného zberu, spracovania, zhodnotenia
a zneškodnenia elektroodpadu, a to najmä doručiť prevádzkovateľovi údaje o množstve
elektrozariadení uvedených na trh za štyri (4) štvrťroky predchádzajúce štvrťroku, v ktorom táto
Zmluva nadobudla účinnosť a to najneskôr do siedmich (7) dní od podpisu tejto Zmluvy.

4.10. Výrobca sa zaväzuje hradiť riadne a včas príspevky a poplatky podľa článku 7 tejto Zmluvy za
služby poskytnuté výrobcovi prevádzkovateľom podľa tejto Zmluvy.
4.11. Výrobca sa zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi všetky informácie a/alebo dokumenty, ktoré
sú nutné na spracovanie elektroodpadu, a to najmä údaje podľa § 27 ods. 4 písm. c) Zákona ako
aj podľa § 34 ods. 1 Zákona, a to predovšetkým údaje o materiálovom zložení elektroodpadu a o
obsahu v ňom obsiahnutých nebezpečných látok, o spôsobe demontáže elektroodpadu a o
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možnostiach opätovného použitia a recyklácie elektroodpadu a o spôsobe materiálového využitia
elektroodpadu, prípadne spôsobe jeho zneškodnenia. Rozsah, štruktúra, lehoty a spôsob
poskytovaných informácií podľa tohto bodu sú stanovené vo VOP.
4.12. Výrobca sa zaväzuje aktívne zapojiť do spotrebiteľského informačného systému,
prevádzkovaného prevádzkovateľom, a to najmä tým, že v sprievodných dokumentoch
k elektrozariadeniu, dodávanému na trh v SR, alebo iným vhodným a dostatočným spôsobom,
bude informovať spotrebiteľa o svojom zapojení do systému kolektívneho plnenia vyhradených
povinností výrobcu cez spoločnosť ASEKOL SK ako organizáciu zodpovednosti výrobcov, o
miestach spätného zberu elektroodpadu a oddeleného zberu elektroodpadu, o požiadavke, aby
elektroodpad nebol zneškodňovaný spolu so zmiešaným komunálnym odpadom, ako aj o úlohe
spotrebiteľa v opätovnom použití elektroodpadu a materiálovom alebo inom využití
elektroodpadu a o možných škodlivých vplyvoch nebezpečných látok obsiahnutých
v elektroodpade na životné prostredie a ľudské zdravie, a to predovšetkým odkazom na webové
stránky prevádzkovateľa (www.asekol.sk).
4.13. Výrobca je povinný oznamovať písomne prevádzkovateľovi zmenu svojich údajov, ktoré sú
uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od zmeny týchto
údajov; tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 4.7. tejto Zmluvy. Výrobca je povinný
prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu písomne oznámiť začatie kontroly plnenia jeho
vyhradených povinností výrobcu elektrozariadení podľa Zákona alebo podľa Vykonávacích
predpisov alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa Zákona
a/alebo Vykonávacích predpisov zo strany príslušných štátnych orgánov na úseku odpadového
hospodárstva a prevádzkovateľ sa v tomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu poskytnúť
výrobcovi potrebnú súčinnosť a všeobecné poradenstvo pri takejto kontrole.
4.14 Výrobca je povinný plniť voči prevádzkovateľovi ako organizácii zodpovednosti výrobcov všetky
povinnosti výrobcu ustanovené podľa Zákona a/alebo Vykonávacích predpisov, a to najmä
povinnosti výrobcu ustanovené v § 27 ods. 12 Zákona.
4.15 Výrobca, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, je oprávnený udeliť
prevádzkovateľovi ako splnomocnencovi písomné splnomocnenie podľa, v rozsahu a spôsobom
uvedeným v § 27 ods. 18, ods. 19 a ods. 20 Zákona.
5. Práva zmluvných strán
5.1.

5.2.

Prevádzkovateľ má právo:
a)

používať logá výrobcu podľa prílohy č. 3 tejto Zmluvy počas celej doby platnosti
a účinnosti tejto Zmluvy, avšak iba s cieľom informovania tretích osôb o zapojení
výrobcu do systému kolektívneho plnenia vyhradených povinností výrobcu
prostredníctvom spoločnosti ASEKOL SK ako OZV,

b)

poveriť výkonom niektorých činností podľa tejto Zmluvy tretie osoby, ktoré
disponujú všetkými zákonom stanovenými povoleniami a oprávneniami
a využívať tretie osoby, ktoré disponujú všetkými zákonom stanovenými
povoleniami a oprávneniami, pri nakladaní s elektroodpadom; zmluvné strany sa
dohodli, že za poskytnutie služieb prostredníctvom tretích osôb zodpovedá
prevádzkovateľ, akoby ich poskytol sám,

c)

využiť verejne na účely evidencie a prezentácie systému kolektívneho plnenia
vyhradených povinností výrobcu prostredníctvom spoločnosti ASEKOL SK ako
OZV informácie o množstve elektrozariadení poskytnuté prevádzkovateľovi
výrobcom podľa bodu 4.2. a to v konsolidovanej podobe, ktorá neumožňuje
spätne určiť informácie za jedného výrobcu.

Výrobca má právo:
a)

žiadať prevádzkovateľa o stanovenie výšky príspevku na elektrozariadenia, ktoré
nie sú uvedené v platnom sadzobníku príspevkov,

b)

žiadať prevádzkovateľa v prípade nejasností o zaradenie elektrozariadení do
príslušnej kategórie elektrozariadení,

c)

žiadať prevádzkovateľa o zvolanie a následné zasadnutie ad hoc pracovnej
skupiny, za účasti 1 (slovom: jedného) zástupcu za každého výrobcu, s ktorým
má prevádzkovateľ uzatvorenú rovnakú zmluvu akou je táto Zmluva,
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d)

vznášať návrhy na úpravy prevádzkovania organizácie zodpovednosti výrobcov,
ktoré povedú k väčšej efektivite prevádzkovania organizácie zodpovednosti
výrobcov,

e)

využívať výlučne za podmienok a v rozsahu podľa VOP logo prevádzkovateľa
podľa prílohy č. 4; toto využitie loga však nie je povinné.

5.3.

Zmluvné strany si týmto vzájomne udeľujú výslovný súhlas so zasielaním správ, informácií,
potvrdení o doručení správ, urgencií a iných oznámení vo veci tejto Zmluvy a jej plnenia
prostredníctvom elektronických prostriedkov, najmä prostredníctvom elektronickej pošty, na
svoje elektronické kontakty (spravidla na adresy elektronickej pošty) uvedené v záhlaví tejto
Zmluvy alebo neskôr písomne oznámené druhej zmluvne strane. Tento súhlas sa ďalej vzťahuje i
na zasielanie obchodných oznámení vo veci zaisťovania plnenia podľa Zákona a podľa
vykonávacích predpisov a poskytovania súvisiacich služieb. Zmluvné strany sa týmto výslovne
dohodli, že úkony ako je odstúpenie od Zmluvy a/alebo výpoveď Zmluvy musia byť doručované
výlučne v písomnej (papierovej) forme doporučenou poštou.

5.4.

Prevádzkovateľ týmto podľa § 28 ods. 4 písm. u) Zákona zakotvuje v prospech výrobcu právo na
odpočet úhrady, ktorú platí výrobca za výkon vyhradených povinností, za množstvá
elektrozariadení, pri ktorých výrobca preukáže prevádzkovateľovi cezhraničnú prepravu do
členského štátu alebo vývoz do iného ako členského štátu. Zmluvné strany sa dohodli, že
podmienky uplatnenia nároku na odpočet, resp. vrátenie Recyklačných príspevkov sa spravujú
pravidlami odpočtu úhrady, resp. vrátenia príspevkov za elektrozariadenia výrobcov podľa § 28
ods. 4 písm. u) Zákona, ktoré sú dostupné na webovom sídle www.asekol.sk (ďalej len
„Pravidlá“).

6. Spôsob stanovenia výšky recyklačných príspevkov a systémového
prevádzkovateľa a poplatku za služby splnomocneného zástupcu

poplatku

pre

6.1.

Recyklačný príspevok je povinný znášať výrobca ako výrobca elektrozariadení, ktoré sú uvedené
v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, a ktorý zahŕňa všetky finančné náklady prevádzkovateľa spojené so
zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením recykláciou, spracovaním
a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu, a to
odpadu z elektrozariadení uvedených v prílohe č. 1 tejto Zmluvy .

6.2.

Sadzobník recyklačných príspevkov podľa tejto Zmluvy vydáva prevádzkovateľ. Sadzobník
recyklačných príspevkov spravidla obsahuje jednotkové sadzby príspevkov, zvlášť pre každú
kategóriu príslušných elektrozariadení. Okrem toho tento sadzobník recyklačných príspevkov
obsahuje aj systémový poplatok vyjadrený paušálnou sumou na kalendárny rok; systémový
poplatok slúži na úhradu časti fixných nákladov prevádzkovateľa, spojených s obsluhou
jednotlivých klientov (výrobcov elektrozariadení v kategórii elektrozariadení) bez ohľadu na
množstvo nimi na trh uvedených elektrozariadení, v súlade s princípom rovného zaobchádzania.
V prípade, ak výrobca využíva služby prevádzkovateľa ako splnomocneného zástupcu podľa bodu
3.16 tejto Zmluvy, tak potom je výrobca povinný platiť prevádzkovateľovi aj poplatok za služby
splnomocneného zástupcu.

6.3.

Prevádzkovateľ je povinný minimálne raz ročne vyhodnotiť a posúdiť výšku sadzobníka všetkých
recyklačných príspevkov pre každú kategóriu príslušných elektrozariadení, a to najmä vzhľadom
na dosahované i na predpokladané náklady vznikajúce prevádzkovaním systému kolektívneho
plnenia vyhradených povinností a vzhľadom na množstvo (počet kusov a hmotnosť)
elektrozariadení uvádzaných na trh. S týmto cieľom zriaďuje prevádzkovateľ ad hoc pracovné
poradné skupiny zložené zo zástupcov výrobcov a prevádzkovateľa systému, ktoré vyhodnotenie
a posúdenie recyklačných príspevkov vykonajú.

6.4.

Prevádzkovateľ je oprávnený prostredníctvom svojho informačného systému uverejniť zmenu
sadzieb recyklačného príspevku (príspevkov), a to aspoň dva mesiace pred okamihom účinnosti
tejto zmeny; toto oznámenie (uverejnenie) sa voči výrobcovi považuje za učinené v deň
umiestnenia tohto oznámenia na predmetný informačný systém. Toto oznámenie sa pokladá za
návrh zmeny sadzieb príspevkov a musí v ňom byť určený štvrťrok, od ktorého má k zmene
dôjsť.

6.5.

V prípade uverejnenia oznámenia prevádzkovateľa podľa bodu 6.4. Zmluvy ohľadom zmeny
sadzieb recyklačných príspevkov (príspevku), je výrobca oprávnený písomne odstúpiť od tejto
Zmluvy; takéto odstúpenie od Zmluvy, podľa bodu 6.5 tejto Zmluvy, predstavuje zmluvnými
stranami dohodnutý výlučný nástroj na vyjadrenie nesúhlasu s návrhom zmeny sadzieb
recyklačných príspevkov (príspevku). Právo odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 6.5. tejto Zmluvy
môže výrobca využiť iba do 1 (slovom: jedného) mesiaca od uverejnenia tohto oznámenia a
v odstúpení od Zmluvy musí byť uvedený výslovný odkaz na toto ustanovenie bodu 6.5 Zmluvy.
V prípade, že odstúpenie od Zmluvy nebude písomné, alebo nebude obsahovať výslovný odkaz
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na toto ustanovenie bodu 6.5 Zmluvy alebo bude prevádzkovateľovi doručené po márnom
uplynutí jednomesačnej lehoty, tak potom platí, že takéto odstúpenie od Zmluvy, vykonané
podľa bodu 6.5. Zmluvy, je neúčinné a nevyvoláva u zmluvných strán žiadne právne účinky.
6.6.

V prípade, že výrobca odstúpi postupom podľa bodu 6.5 Zmluvy, tak potom Zmluva zaniká ku
dňu, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu štvrťroku, od ktorého mali platiť nové
sadzby recyklačných príspevkov.

6.7.

V prípade, že výrobca po uverejnení oznámenia prevádzkovateľom podľa bodu 6.4. neodstúpi
spôsobom podľa bodu 6.5., tak potom platí, že výrobca akceptoval jeho návrh na zmenu sadzieb
recyklačných príspevkov a je povinný platiť prevádzkovateľovi odmenu podľa zmenených sadzieb
recyklačných príspevkov, ktoré sú potom pre obe zmluvné strany záväzné. To platí i v prípade,
že výrobca zaplatí odmenu, vypočítanú už podľa zmenených sadzieb príspevkov, alebo pokiaľ
výrobca vykoná voči prevádzkovateľovi iný právny úkon, predstavujúci akceptáciu návrhu na
zmenu sadzieb príspevkov.

6.8.

Postup uvedený pod bodmi 6.4. až 6.7. Zmluvy platí obdobne i pre zmeny systémového poplatku
zo strany prevádzkovateľa a/alebo pre zmeny poplatku za služby splnomocneného zástupcu zo
strany prevádzkovateľa.

7. Výška odmeny a platobné podmienky
7.1.

Odmena je platená za služby poskytované prevádzkovateľom pre výrobcu, spočívajúce v zaistení
plnenia predmetu podľa tejto Zmluvy. Odmena prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy pozostáva
z recyklačného príspevku a zo systémového poplatku, a poplatku za služby splnomocneného
zástupcu. Odmena nezahŕňa daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane ani iné obdobné dane či
poplatky vzťahujúce sa na poskytovanie služby spočívajúcej v zaisťovaní predmetu plnenia podľa
tejto Zmluvy; ak prevádzkovateľovi vznikne povinnosť také dane či poplatky pri poskytnutí
predmetných služieb uplatniť (ku dňu uzatvorenia Zmluvy ide o povinnosť platiť daň z pridanej
hodnoty – ďalej len „DPH“), zaväzuje sa výrobca takto platené dane či poplatky zaplatiť
prevádzkovateľovi nad rámec odmeny podľa tejto Zmluvy.

7.2.

Výška odmeny predstavujúca recyklačný príspevok sa vypočíta na základe celkového množstva
elektrozariadení, ktoré výrobca uviedol na trh v SR (vrátane tých, ktoré doviezol do SR a vyrobil)
v príslušnom kalendárnom štvrťroku, v súlade s platným sadzobníkom príspevkov
prevádzkovateľa uvedeným v prílohe č. 2 Zmluvy, a to tak, že sa príslušná položka sadzobníka
recyklačných príspevkov vynásobí zodpovedajúcim množstvom elektrozariadení uvedených na
trh v SR v kusoch alebo v kilogramoch. K takto vypočítanej výške sa pripočíta DPH v zákonnej
výške podľa platného a účinného zákona o DPH.

7.3.

Systémový poplatok je stanovený sadzobníkom príspevkov prevádzkovateľa uvedeným v prílohe
č. 2 Zmluvy ako ročná paušálna suma. Výška systémového poplatku za príslušný štvrťrok sa
stanoví ako jedna štvrtina ročnej výšky systémového poplatku. K tejto sume sa pripočíta DPH v
zákonnej výške podľa platného a účinného zákona o DPH. Pokiaľ v určitom štvrťroku Zmluva
trvala iba jeho časť, na účely výpočtu systémového poplatku sa postupuje tak, ako keby trvala
celý tento štvrťrok.

7.4.

Poplatok za služby splnomocneného zástupcu je stanovený sadzobníkom príspevkov
prevádzkovateľa uvedeným v prílohe č. 2 Zmluvy ako ročná paušálna suma. Výška poplatku za
služby splnomocneného zástupcu za príslušný štvrťrok sa stanoví ako jedna štvrtina ročnej výšky
poplatku za služby splnomocneného zástupcu. K tejto sume sa pripočíta DPH v zákonnej výške
podľa platného a účinného zákona o DPH. Pokiaľ v určitom štvrťroku Zmluva trvala iba jeho časť,
na účely výpočtu poplatku za služby splnomocneného zástupcu sa postupuje tak, ako keby trvala
celý tento štvrťrok.

7.5.

Služby, za ktoré je platená odmena, sú poskytované štvrťročne na základe výkazov podľa článku
4.2 tejto Zmluvy. Z hľadiska zákona o DPH sa považujú služby za poskytnuté dňom doručenia
riadneho výkazu alebo dňom doručenia opravného výkazu, ktorý spĺňa všetky náležitosti
stanovené vo VOP prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je povinný do pätnástich (15)
kalendárnych dní po dni uskutočnenia zdaniteľného plnenia vystaviť daňový doklad, ktorým
vyúčtuje odmenu za príslušné obdobie.

7.6.

Odmena sa platí bezhotovostne v prospech účtu prevádzkovateľa, pokiaľ sa v prípade konkrétnej
platby výrobca s prevádzkovateľom nedohodnú inak. Zmluvné strany sa pri vzájomných platbách
zaväzujú používať príslušné variabilné symboly, pokiaľ sú uvedené na faktúre (daňovom
doklade). Bankové poplatky nesie každá zmluvná strana na svojej strane samostatne.
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7.7.

Pre
prípad
omeškania
výrobcu
s plnením
akéhokoľvek
peňažného
záväzku
voči
prevádzkovateľovi podľa tejto Zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutý úrok z omeškania vo
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania výrobcu z úhradou dlžnej
sumy prevádzkovateľovi. Počas omeškania výrobcu so zaplatením odmeny nie je prevádzkovateľ
v omeškaní s plnením. Nárok prevádzkovateľa na náhradu škody voči výrobcovi tým nie je
dotknutý.

7.8.

Pre
prípad
omeškania
výrobcu
s plnením
akéhokoľvek
peňažného
záväzku
voči
prevádzkovateľovi podľa tejto Zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá (okrem a nad rámec
úroku z omeškania podľa bodu 7.8 tejto Zmluvy) aj zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z dlžnej
sumy za každý čo i len začatý deň omeškania výrobcu z úhradou dlžnej sumy prevádzkovateľovi.
Nárok prevádzkovateľa na náhradu škody voči výrobcovi tým nie je dotknutý.

7.9.

Pre
prípad
omeškania
výrobcu
s plnením
akéhokoľvek
peňažného
záväzku
voči
prevádzkovateľovi podľa tejto Zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutý (okrem a nad rámec
úroku z omeškania podľa bodu 7.8 tejto Zmluvy a súčasne aj okrem a nad rámec zmluvnej
pokuty podľa bodu 7.9 tejto Zmluvy) úrok vo výške 12 % ročne (p. a.) z dlžnej sumy, a to
počnúc prvým dňom omeškania až do dňa úplného zaplatenia celej dlžnej sumy. Nárok
prevádzkovateľa na náhradu škody voči výrobcovi tým nie je dotknutý.

7.10. Daňový doklad môže byť vystavený i v elektronickej podobe; prevádzkovateľ je povinný ho
vystaviť s náležitosťami stanovenými všeobecne záväznými právnymi prepismi SR.
8. Kontrola, dôvernosť a sankcie
8.1.

Výrobca sa zaväzuje, že bezodkladne umožní dôverníkovi na základe predchádzajúceho
písomného oznámenia prevádzkovateľa, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia písomného
oznámenia, overiť správnosť, pravdivosť a úplnosť poskytovaných informácií a plnenie povinností
stanovených touto Zmluvou tým, že výrobca sprístupní dôverníkovi obchodnú a účtovnú
dokumentáciu súvisiacu so stanovením množstva (počtu kusov a hmotnosti) elektrozariadení
uvádzaných výrobcom na trh v Slovenskej republike, vrátane zariadení ním dovezených na
územie SR, vyvezených z územia SR do iného členského štátu EÚ/ES alebo vyvezených z územia
SR do iného štátu ako členského štátu EÚ/ES a vyrobených výrobcom na území SR. Túto
kontrolu nie je prevádzkovateľ oprávnený vyžadovať častejšie než jedenkrát za šesť mesiacov.
Vyššie uvedené platí v plnom rozsahu aj vo vzťahu ku kontrole plnenia povinností výrobcu podľa
§ 27 ods. 12 písm. b) Zákona a § 27 ods. 12 písm. c) Zákona zo strany dôverníka podľa tohto
článku 8 Zmluvy.

8.2.

Výrobca je povinný poskytnúť dôverníkovi včas a riadne súčinnosť potrebnú na riadne vykonanie
kontroly podľa tejto Zmluvy, najmä mu poskytnúť pravdivé, presné a úplné informácie týkajúce
sa elektrozariadení a týkajúce sa plnenia povinností výrobcu podľa Zákona a podľa tejto Zmluvy,
umožniť mu nazrieť do svojich účtovných dokladov, obchodných dokladov a ďalších listín a
podkladov, ktoré majú vzťah k nakladaniu s elektrozariadeniami a umožniť mu za obvyklých
podmienok vstup do svojich prevádzkarní a skladových priestorov. Spolu s dôverníkom je
oprávnený zúčastniť sa kontroly zamestnanec prevádzkovateľa.

8.3.

Pokiaľ bude na základe riadne vykonanej kontroly či na základe ohlásenia opravy údajov
výrobcom zistené, že výrobca uviedol na trh v SR viac alebo menej elektrozariadení než ohlásil,
prevádzkovateľ vystaví dodatočnú faktúru alebo dodatočný dobropis, pričom bude vychádzať zo
sadzobníka príspevkov prevádzkovateľa platného v čase, keď mali byť tieto elektrozariadenia
výrobcom vykázané.

8.4.

V prípade, že dôverník pre akékoľvek príspevkové obdobie zistí, že výrobcom vykázané množstvo
elektrozariadení uvedených na trh v SR je nižšie než skutočné množstvo o viac než 5 %, výrobca
je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % zo vzniknutého
nedoplatku. Toto ustanovenie sa použije i vtedy, keď výrobca sám zašle opravný výkaz po začatí
kontroly zo strany dôverníka.

8.5.

Dôverník je mandátnou zmluvou zaviazaný prevádzkovateľovi k absolútne dôvernému nakladaniu
s informáciami, ktoré získa pri overovaní pravdivosti, presnosti a úplnosti poskytnutých
informácií. Dôverník je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a chrániť oprávnené
záujmy výrobcu.

8.6. Dôverníkovi je zvlášť zakázané poskytovať zistené detailné informácie iným osobám vrátane
ostatných výrobcov. Dôverník nesmie tieto informácie poskytnúť ani zamestnancom a
štatutárnym orgánom prevádzkovateľa alebo ich členom, s výnimkou súhrnnej správy o vykonaní
kontroly a s výnimkou vzniku situácie popísanej v odseku 8.4. tejto Zmluvy.
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8.7.

Prevádzkovateľ zodpovedá výrobcovi za dôverné nakladanie s informáciami, ktoré mu boli
poskytnuté alebo ktoré získal pri svojej činnosti podľa tejto Zmluvy priamo alebo
prostredníctvom dôverníka. Tým nie je dotknuté oprávnenie zmluvných strán oznamovať dôverné
údaje svojím advokátom, daňovým poradcom, audítorom alebo iným osobám viazaným na
základe osobitného právneho predpisu povinnosťou mlčanlivosti; tieto osoby musia byť na
dôvernosť údajov upozornené.

8.8.

Prevádzkovateľ je povinný prijať technické a organizačné opatrenia na ochranu dôverných
informácií. Prevádzkovateľ je povinný poučiť svojich zamestnancov a členov svojich orgánov o
povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy a je povinný zachovávanie mlčanlivosti
z ich strany riadne kontrolovať. Zamestnanci prevádzkovateľa ani členovia jeho orgánov nesmú
dôverné skutočnosti, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s touto Zmluvou, oznamovať ani iným
zamestnancom prevádzkovateľa alebo členom orgánov prevádzkovateľa, ak to nie je nevyhnutné
na plnenie ich pracovných úloh alebo z hľadiska ich funkčného zaradenia, ani tieto údaje
akokoľvek zneužívať.

8.9.

Dôverné nakladanie s informáciami nevylučuje zverejňovanie súhrnných anonymizovaných
informácií o množstve elektrozariadení uvedených na trh.

8.10. Za dôvernú nie je považovaná informácia o podpise, trvaní, zmene či ukončení platnosti
a účinnosti tejto Zmluvy, príp. o rozsahu kategórií elektrozariadení, na ktoré sa Zmluva vzťahuje.
8.11. Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať výrobcu, aby mu umožnil overiť správnosť, presnosť a
úplnosť poskytovaných informácií a plnenie povinností stanovených touto Zmluvou postupom
podľa tohto článku, i v období 6 mesiacov po skončení trvania tejto Zmluvy; v takom prípade sa
ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa vykonávania kontroly, vrátane prípadných sankcií, uplatnia
obdobne.
8.12. V prípade, že prevádzkovateľ poruší alebo nesplní niektorú zo svojich povinností v článku 3
Zmluvy (s výnimkou bodu 3.8. a bodu 3.11. Zmluvy), je výrobca oprávnený účtovať
prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400,- EUR pre každý jednotlivý prípad porušenia
povinnosti zo strany prevádzkovateľa uvedenej v článku 3 tejto Zmluvy (s výnimkou bodu 3.8.
a bodu 3.11. Zmluvy).
8.13. V prípade, že výrobca poruší alebo nesplní niektorú zo svojich povinností v článku 4 Zmluvy, je
prevádzkovateľ oprávnený účtovať výrobcovi zmluvnú pokutu vo výške 400,- EUR pre každý
jednotlivý prípad porušenia povinnosti zo strany výrobcu uvedenej v článku 4 tejto Zmluvy.
8.14. Okrem sankcií dohodnutých v bode 8.12. a 8.13. sa aplikujú tieto zvláštne sankcie:
a)

V prípade, že prevádzkovateľ poruší záväzok mlčanlivosti podľa bodu 3.11., je
povinný zaplatiť výrobcovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR za každý prípad
porušenia tohto záväzku.

b)

V prípade, že výrobca neumožní vykonanie kontroly dôverníkom podľa bodu 8.1.
alebo 8.2. alebo neposkytne potrebnú súčinnosť na vykonanie kontroly, je
prevádzkovateľ oprávnený účtovať výrobcovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,EUR za každú jednotlivú zmarenú kontrolu alebo za každý jednotlivý prípad
neposkytnutia súčinnosti zo strany výrobcu, ktorý zmarí vykonanie kontroly zo
strany dôverníka.

c)

V prípade, že výrobca nepredloží riadne a včas výkaz v súlade s bodom 4.5.
Zmluvy, je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,EUR za každý deň omeškania s predložením výkazu.

d)

V prípade, že výrobca poruší svoju povinnosť podľa bodu 8.16 tejto Zmluvy (t.j.
povinnosť výrobcu uvedenú v § 27 ods. 12 písm. b), písm. c) alebo písm. d)
Zákona), je prevádzkovateľ oprávnený účtovať výrobcovi zmluvnú pokutu vo
výške 2.000,- EUR za každý jeden jednotlivý prípad porušenia povinnosti výrobcu
podľa bodu 8.16 tejto Zmluvy.

e)

V prípade, ak výrobca neumožní vykonať prevádzkovateľovi kontrolu podľa bodu
8.17 tejto Zmluvy, tak je prevádzkovateľ oprávnený účtovať výrobcovi zmluvnú
pokutu vo výške 2.000,- EUR za každú takto jednotlivo zmarenú kontrolu alebo
za každý jednotlivý prípad neposkytnutia súčinnosti v rámci takejto kontroly zo
strany výrobcu voči prevádzkovateľovi, a to aj opakovane.

8.15 Vznikom nároku na zmluvnú pokutu nie sú dotknuté nároky na náhradu škody či vrátenie
bezdôvodného obohatenia ani nárok na zaplatenie úroku z omeškania.
8.16 Výrobca je povinný plniť voči prevádzkovateľovi povinnosti uvedené v § 27 ods. 12 písm. b),
písm. c) a písm. d) Zákona. V tomto prípade, má prevádzkovateľ voči výrobcovi rovnaké
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oprávnenia a rovnaké práva ako má dôverník voči výrobcovi podľa bodu 8.1 až 8.4 tejto Zmluvy.
Bod 8.3 a bod 8.4 tejto Zmluvy platí primerane aj pre toto ustanovenie Zmluvy.
8. 17 Prevádzkovateľ je povinný plniť voči výrobcovi povinnosti uvedené v § 28 ods. 4 písm. j) Zákona.
V tomto prípade, má prevádzkovateľ voči výrobcovi rovnaké oprávnenia a rovnaké práva ako má
dôverník voči výrobcovi podľa bodu 8.1 až 8.4 tejto Zmluvy. Bod 8.3 a bod 8.4 tejto Zmluvy
platí primerane aj pre toto ustanovenie Zmluvy.
9. Lehota trvania
9.1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Výrobca týmto záväzne a neodvolateľne vyhlasuje prevádzkovateľovi, že sa pred uzatvorením
tejto Zmluvy detailne a podrobne oboznámil so sadzbami recyklačných príspevkov
a systémovým poplatkom a poplatkom za služby splnomocneného zástupcu uvedenými v prílohe
č. 2 tejto Zmluvy
platnými pre výrobcu zapojeného do systému kolektívneho plnenia
vyhradených povinností zo strany spoločnosti ASEKOL SK ako OZV.

9.2.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu, počas ktorej je ASEKOL SK držiteľom
autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov.

9.3.

Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto Zmluvu písomne vypovedať i bez uvedenia
dôvodu, a to vždy k 31. decembru kalendárneho roka, pričom takáto písomná výpoveď musí byť
druhej strane doručená najneskôr do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah
ukončený.

9.4.

Výrobca je okrem výpovede podľa bodu 9.3 tejto Zmluvy, oprávnený túto Zmluvu vypovedať aj
z dôvodov, za podmienok a spôsobom ustanoveným v § 27 ods. 14 písm. a) Zákona.

9.5.

Prevádzkovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v týchto prípadoch:
a)
pokiaľ bude vydané rozhodnutie o vyhlásení konkurzu na majetok výrobcu alebo
rozhodnutie o začatí reštrukturalizačného konania na majetok výrobcu, alebo bol
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok výrobcu zamietnutý pre nedostatok
majetku, alebo ak bol konkurz na majetok výrobcu zrušený z dôvodu, že majetok
výrobcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,
alebo bolo konkurzné konanie na majetok výrobcu zastavené pre nedostatok
majetku, alebo ak bol konkurz na majetok výrobcu zrušený pre nedostatok
majetku,
b)
pokiaľ je výrobca v omeškaní s plnením akejkoľvek zo svojich povinností podľa
článku 4 tejto Zmluvy v čase dlhšom než 1 mesiac,
c)
pokiaľ je výrobca v omeškaní s úhradou akéhokoľvek peňažitého plnenia
prevádzkovateľovi v čase dlhšom než 2 mesiace,
d)
pokiaľ výrobca neposkytne riadne alebo včas súčinnosť dôverníkovi pri vykonaní
kontroly podľa bodu 8.1.,
e)
pokiaľ výrobca neposkytuje prevádzkovateľovi napriek jeho písomnému
upozorneniu súčinnosť, ktorú prevádzkovateľ potrebuje na plnenie svojich
povinností podľa tejto Zmluvy,
f)
pokiaľ výrobca poruší svoju povinnosť podľa bodu 8.16. tejto Zmluvy.

9.6.

Výrobca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v týchto prípadoch:
a)
pokiaľ
bude
vydané rozhodnutie
o vyhlásení
konkurzu
na
majetok
prevádzkovateľa alebo rozhodnutie o začatí reštrukturalizačného konania na
majetok prevádzkovateľa, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok
prevádzkovateľa zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz na
majetok prevádzkovateľa zrušený z dôvodu, že majetok prevádzkovateľa nestačí
na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo
konkurzné konanie na majetok prevádzkovateľa zastavené pre nedostatok
majetku, alebo ak bol konkurz na majetok prevádzkovateľa zrušený pre
nedostatok majetku,
b)
pokiaľ nastala iná závažná skutočnosť, v ktorej dôsledku prevádzkovateľ nie je
naďalej schopný plniť povinnosti výrobcu podľa § 27 ods. 4 písm. d) až k)
Zákona, ktoré prevzal na základe tejto Zmluvy.

9.7.

Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným okamihom doručenia písomného oznámenia o
odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo
odstupujúcej strany na zmluvnú pokutu, náhradu škody ani iné práva, ktoré jej vznikli na
základe tejto Zmluvy.

9.8.

Výpoveď i odstúpenie od Zmluvy musia byť urobené v písomnej (papierovej) forme a doručené
poštou vo forme doporučenej poštovej zásielky na korešpondenčnú adresu druhej zmluvnej
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strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne na inú adresu, ak by druhá zmluvná strana
písomne oznámila zmenu adresy, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak. Pokiaľ adresát zásielku
neprevezme alebo ju nevyzdvihne v úložnej lehote, považuje sa posledný deň úložnej lehoty
podľa dohody zmluvných strán za deň doručenia. Tým nie je vylúčená možnosť doručenia
výpovede či odstúpenia od zmluvy prostredníctvom kuriéra alebo iným preukázateľným
spôsobom.
9.9.

V prípade, ak je výrobca v omeškaní s úhradou akejkoľvek odmeny alebo akejkoľvek časti
odmeny podľa tejto Zmluvy voči prevádzkovateľovi, za obdobie viac ako 20 kalendárnych dní po
lehote splatnosti príslušnej odmeny alebo časti odmeny podľa tejto Zmluvy, tak prevádzkovateľ
je oprávnený písomne vyzvať výrobcu na bezodkladnú dodatočnú úhradu tejto odmeny alebo
tejto časti odmeny, pričom ak aj po takomto písomnom upozornení výrobca neuhradí
prevádzkovateľovi túto splatnú odmenu alebo túto splatnú časť odmeny, tak je prevádzkovateľ
oprávnený po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní počítaných odo dňa lehoty splatnosti
príslušnej odmeny alebo časti odmeny, ktorá nebola uhradená v tejto 30 dňovej lehote, písomne
odstúpiť od tejto zmluvy, pričom v takomto prípade účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú
dňom doručenia odstúpenia od zmluvy zo strany prevádzkovateľa voči výrobcovi, pričom
odstúpenie od zmluvy môže byť urobené buď písomnej (papierovej) forme a zaslané na adresu
sídla výrobcu, alebo vo forme doručenia emailu obsahujúceho sken PDF odstúpenia od zmluvy
zaslaného na emailovú adresu výrobcu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

9.10. V prípade ukončenia tejto Zmluvy alebo zrušenia prevádzkovateľa sú zmluvné strany povinné
vyrovnať si navzájom svoje záväzky podľa tejto Zmluvy. Výrobca je najmä povinný odovzdať
prevádzkovateľovi výkaz i za obdobie trvania tejto Zmluvy, za ktoré ho dosiaľ neodovzdal,
spôsobom a v lehotách podľa tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ je následne povinný vyúčtovať
odmenu za celé obdobie, za ktoré odmenu doposiaľ nevyúčtoval a výrobca je povinný zaplatiť
odmenu podľa tohto vyúčtovania, resp. prevádzkovateľ je povinný vrátiť Recyklačné príspevky,
ktoré prijal vo vzťahu k elektroodpadu, ktorého nakladanie už nie povinný zabezpečiť
prevádzkovateľ z dôvodu ukončenia tejto Zmluvy alebo zrušenia prevádzkovateľa.
10. Záverečné ustanovenia
10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať VOP. Výrobca podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa
s VOP pred uzatvorením Zmluvy riadne, detailne a dôkladne zoznámil a bez akýchkoľvek výhrad
súhlasí s ustanoveniami VOP.
10.2. Prevádzkovateľ je oprávnený prostredníctvom svojho informačného systému uverejniť zmenu
VOP a to aspoň dva mesiace pred okamihom účinnosti tejto zmeny; toto oznámenie
(uverejnenie) sa považuje voči výrobcovi za vykonané v deň umiestnenia tohto oznámenia na
predmetné internetové stránky a musí v ňom byť uvedený dátum, kedy zmena VOP nadobúda
účinnosť. V prípade vykonania oznámenia prevádzkovateľa o zmene VOP je výrobca oprávnený
písomne odstúpiť od tejto Zmluvy; odstúpenie od Zmluvy predstavuje stranami Zmluvy
dohodnutý výlučný nástroj na vyjadrenie nesúhlasu s návrhom zmeny VOP. Právo odstúpiť môže
využiť iba do jedného mesiaca od uverejnenia oznámenia a v odstúpení musí byť uvedený
výslovný odkaz na toto ustanovenie Zmluvy; pokiaľ odstúpenie nebude písomné, nebude
obsahovať výslovný odkaz na toto ustanovenie Zmluvy alebo bude prevádzkovateľovi doručené
po márnom uplynutí jednomesačnej lehoty, je neúčinné a nezakladá pre zmluvné strany žiadne
právne účinky. V prípade, že výrobca platne odstúpi v uvedenej lehote, Zmluva zaniká ku dňu,
ktorý predchádza dňu, keď nadobúda účinnosť zmena VOP. V prípade, že výrobca po uverejnení
oznámenia o zmene VOP neodstúpi, predpokladá sa, že akceptoval návrh na zmenu VOP a
zmena VOP je potom pre obe zmluvné strany záväzná. To platí obdobne i pre vyhlásenie nových
VOP.
10.3. Prevádzkovateľ je povinný na vyžiadanie výrobcu zasielať výrobcovi aktuálne sadzby príspevkov
a informácie o zmenách VOP elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty výrobcu
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, príp. inú adresu elektronickej pošty uvedenú výrobcom, avšak i
v tomto prípade sa za oznámenie zmeny sadzieb príspevkov a zmeny VOP vo vzťahu k výrobcovi
považuje ich uverejnenie cez informačný systém prevádzkovateľa.
10.4. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Zákonom, Vykonávacími
predpismia Obchodným zákonníkom.
10.5. Ak sa stane niektoré z ustanovení tejto Zmluvy neplatným, neúčinným, nevykonateľným a/alebo
nevymáhateľným, nemá toto vplyv na platnosť, účinnosť, vykonateľnosť a/alebo vymáhateľnosť
ostatných ustanovení Zmluvy, pokiaľ z povahy Zmluvy, z jej obsahu alebo okolností, za ktorých
bola Zmluva uzatvorená, nevyplýva, že toto ustanovenie nie je možné od ostatného obsahu
Zmluvy oddeliť. Pre prípad, že ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatným,
neúčinným, nevykonateľným alebo nevymáhateľným a ide o ustanovenie oddeliteľné od
ostatného obsahu Zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočných odkladov nahradiť také
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ustanovenie ustanovením novým, s rovnakým alebo obdobným účelom. V prípade, že dôjde k
zmene právnej úpravy (najmä Zákona či Vykonávacích predpisov) a táto zmena si vyžiada
zmenu tejto Zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú túto Zmluvu uviesť do súladu so zmenenými
právnymi predpismi a to najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti takej zmeny.
10.6. Ak neuplatní ktorákoľvek zo zmluvných strán nejaké právo, ktoré pre ňu vyplýva z tejto Zmluvy
alebo v súvislosti s ňou, nebude to vykladané tak, že sa táto strana tohto práva vzdáva či zrieka.
10.7. Táto Zmluva je spísaná vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých po podpise Zmluvy každá zo
zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení. Ak je táto zmluva vypracovaná aj v anglickom
jazyku, obidve jazykové verzie sa považujú za originály. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi
obidvoma jazykovými verziami má prednosť slovenská verzia.
10.8. Túto Zmluvu je možné meniť, doplňovať a/alebo zrušiť (s výnimkami výslovne uvedenými) iba
písomnou formou; písomná forma sa vyžaduje i pre právne úkony smerujúce k vzdaniu sa
požiadavky na písomnú formu.
10.9. Fyzické osoby, ktoré túto Zmluvu uzatvárajú v mene jednotlivých zmluvných strán, týmto
vyhlasujú, že sú plne oprávnené na platné uzatvorenie Zmluvy.
10.10. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali a že Zmluva
bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej, určitej, vážnej, zrozumiteľnej a
slobodnej vôle, bez akéhokoľvek skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni a ani nie za
nápadne nevýhodných podmienok, a že sa dohodli o celom jej obsahu, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.
10.11. Všetky spory vzniknuté a/alebo súvisiace a/alebo spojené s touto Zmluvou ako aj všetky
právne vzťahy vyplývajúce a/alebo súvisiace a/alebo týkajúce sa a/alebo spojené s touto
Zmluvou budú riešené všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.
10.12. Táto Zmluva zaväzuje v plnom rozsahu aj právnych nástupcov zmluvných strán.
10.13. Práva a/alebo povinnosti vyplývajúce a/alebo súvisiace s touto Zmluvou ako i nepeňažné
pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy možno prevádzať a/alebo postupovať na tretie osoby
len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej strany. Rovnako tak preberať
záväzky jednej zmluvnej strany vyplývajúce z tejto Zmluvy a/alebo súvisiace s touto Zmluvou
možno iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Peňažné
pohľadávky, ktoré má prevádzkovateľ voči výrobcovi na základe tejto Zmluvy, je
prevádzkovateľ oprávnený postúpiť na akúkoľvek tretiu osobu aj bez písomného súhlasu
výrobcu. Peňažné pohľadávky, ktoré má výrobca voči prevádzkovateľovi na základe tejto
Zmluvy, je výrobca oprávnený postúpiť na akúkoľvek tretiu osobu len na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.
10.14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú všetky jej prílohy, s ktorými sa výrobca pred
podpisom tejto Zmluvy detailne a dôkladne oboznámil a súhlasí s nimi.
10.15. Zmluvné strany voči sebe navzájom záväzne a neodvolateľne vyhlasujú, že im nie je známa
žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť a/alebo neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť
a/alebo inú právnu vadnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy alebo jej časti, a že osoby
konajúce ako štatutárny zástupcovia oboch zmluvných strán sú plne spôsobilé na právne
úkony, a u nich neexistuje žiadna právna prekážka, pre ktorú alebo v spojitosti s ktorou, by
štatutárny zástupcovia oboch zmluvných strán neboli oprávnení podpísať a uzatvoriť túto
Zmluvu.
Prílohy Zmluvy:
Príloha č. 1 – Zoznam kategórií elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje Zmluva
Príloha č. 2 – Sadzobník recyklačných príspevkov, systémového poplatku a poplatku za služby
splnomocneného zástupcu
Príloha č. 3 – Logo výrobcu
Príloha č. 4 – Logo prevádzkovateľa
Príloha č. 5 – Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
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Za výrobcu:

Za prevádzkovateľa:

V.......................... dňa:.........................

V.......................... dňa:.........................

............................................

.................................................
ASEKOL SK
Mgr. Ronald Blaho, konateľ
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Príloha č. 1
Zmluvy
Názov:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
so sídlom:
zapísaná v obchodnom registri vedenom: Okresným súdom Bratislava I.,
oddiel:
vložka:
ktorej menom koná / zastúpená:
IBAN:
adresa elektronickej pošty:
(ďalej len “výrobca”)

Prenesenie povinností výrobcu podľa bodu 2.1. Zmluvy sa týka týchto kategórií elektrozariadení:
Zakrúžkujte
ÁNO alebo NIE

Kategória

Názov kategórie

Kategória 1

Zariadenia na tepelnú výmenu

ÁNO / NIE

Kategória 2

Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré
obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako
100 cm2

ÁNO / NIE

Kategória 3

Svetelné zdroje

ÁNO / NIE

Kategória 4

Kategória 5

Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším
rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen:
domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných
zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel;
zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu,
hudobných zariadení; elektrického a
elektronického náradia; hračiek, zariadení na
rekreačné a športové účely; zdravotníckych
pomôcok; prístrojov na monitorovanie a
kontrolu; predajných automatov; zariadení na
výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie
nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1
až 3
Malé zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším
rozmerom menej ako 50 cm) vrátane, ale
nielen: domácich spotrebičov; spotrebnej
elektroniky; svietidiel; zariadení na
prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných
zariadení; elektrického a elektronického
náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a
športové účely; zdravotníckych pomôcok;
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ÁNO / NIE

ÁNO / NIE

prístrojov na monitorovanie a kontrolu;
predajných automatov; zariadení na výrobu
elektrických prúdov. Do tejto kategórie
nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1
až 3 a 6.
Kategória 6

Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s
akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako
50 cm).

ÁNO / NIE

Ak nie je tabuľka vyplnená, vzťahuje sa zmluva na všetky kategórie elektrozriadení.

V ______________ dňa _____________

V ___________ dňa:______________________

_________________________________
za výrobcu

__________________________________
za prevádzkovateľa
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Príloha č. 2
Sadzobník recyklačných príspevkov
Sadzobník je platný od 1.1.2019
Systémový poplatok 80 €/rok *
Poplatok za služby splnomocneného zástupcu 100 €/rok *
Ak je výrobca/dovozca elektrozariadení alebo batérií a akumulátorov členom OZV ASEKOL SK s.r.o. a súčasne členom ASEKOL a.s. (CZ),
má nárok na zľavu z recyklačných príspevkov vo výške 5% pre obe krajiny
KATEGÓRIA

KATEGÓRIA

1.

2.

Zariadenia na tepelnú výmenu

Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré
obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako
100 cm2

3.

4.

5.

6.

Svetelné zdroje

Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším
rozmerom viac ako 50 cm)

Malé zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším
rozmerom menej ako 50 cm)

Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s
akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako
50 cm)

PODKATEGÓRIA

POPIS

JEDNOTKA

Cena EUR/kg *

1.1

Chladničky a mrazničky do 45kg

kg

0,220

1.2

Ostatné zariadenia pre tepelnú výmenu do 45 kg

kg

0,150

1.3

Chladničky a mrazničky 46-100 kg

kg

0,220

1.4

Ostatné zariadenia pre tepelnú výmenu 45 -100 kg

kg

0,150

1.5

Zariadenia pre tepelnú výmenu nad 100 kg

kg

0,150

1.6

Zariadenia pre tepelnú výmenu (pre použitie mimo domácnosť)

kg

0,150

2.1

Televízory + monitory s uhlopriečkou do 25"

kg

0,235

2.2

Televízory + monitory s uhlopriečkou nad 25"

kg

0,235

2.3

Notebooky, tablety a ďalšie zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky

kg

0,140

2.4

Velkoplošné LED obrazovky (pre použitie mimo domácnosť)

kg

0,500

3.1

LED svetelné zdroje

kg

0,150

3.2

Ostatné svetelné zdroje (žiarivky, výbojky)

kg

0,300

4.1

Veľké domáce spotrebiče do 100kg (Práčky, sušičky a umývačky riadu,
sporáky a rúry)

kg

0,090

4.2

Kopírovacie zariadenia, tlačiarne, multifunkcie do 100kg

kg

0,130

4.3

Ostatné veľké zariadenia do 45kg

kg

0,140

4.4

Ostatné veľké zariadenia 46 - 100kg (vrátane)

kg

0,140

4.5

Ostatné veľké zariadenia nad 100kg

kg

0,140

4.6

Veľké elektrozariadenia pre použitie mimo domácnosti

kg

0,150

4.7

Fotovoltické panely

kg

0,340

5.1

Svietidlá (vč. Svietidiel s integrovaným zdrojom)

kg

0,150

5.2

Ručné náradie a zahradná technika

kg

0,120

5.3

Malé zariadenia do 0,3kg (vrátane)

kg

0,130

5.4

Malé zariadenia od 0,3 do 2kg (vrátane)

kg

0,130

5.5
6.1
6.2
6.3

Malé zariadenia nad 2kg
Mobilné telefóny
Kopírovacie zariadenia, tlačiarne, multifunkcie
Ostatné malé IT a telekomunikačné zariadenia do 0,3kg (vrátane)

kg
kg
kg
kg

0,130
0,140
0,140
0,140

6.4

Ostatné malé IT a telekomunikačné zariadenia od 0,3kg do 2kg (vrátane)

kg

0,140

6.5

Ostatné malé IT a telekomunikačné zariadenia nad 2kg

kg

0,140

* ceny sú uvedené bez DPH
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Príloha č. 3
Zmluvy
Názov:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
so sídlom:
zapísaná v obchodnom registri vedenom: Okresným súdom Bratislava I.,
oddiel:
vložka:
ktorej menom koná / zastúpená:
IBAN:
adresa elektronickej pošty:
(ďalej len „výrobca“)

Grafická podoba loga výrobcu [pozri bod 5.1. a) Zmluvy]:
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Príloha č. 4
Zmluvy

1) Grafická podoba loga prevádzkovateľa

Logo je základným prvkom jednotného vizuálneho štýlu. Skladá sa z grafického symbolu elektrickej
zásuvky, ktorej obrys tvoria dve šípky v kruhu symbolizujúce recykláciu a typografickej časti.
Vkladanie loga medzi text je zakázané. V tomto prípade sa použije textová podoba ASEKOL SK, alebo
ASEKOL SK s. r. o.
Logo smie byť reprodukované iba z digitálnej predlohy a nie je povolené doň akokoľvek zasahovať, alebo
ho znovu vytvárať.
2) Farebnosť loga

* Heidelberg Speedmaster CD 74-5, osvit 200 lpi
** Xerox Docucolor 8000, Screening DOT 200, papier 300 g/m2
*** základný rad materiálu od firmy Multiexpo, tlač HP 9000S, profil HP Universal Scrim Banner,
rozlíšenie 720 dpi, True Solventný atrament
**** monomerický vinyl s nonperm lepidlom, tlač HP 9000S, profil HP Universal Photo-Realistic vinyl,
rozlíšenie 720 dpi, True Solventný atrament.

3) Farebné, čiernobiele vyhotovenie, negatívny variant a použitie na podkladovej ploche
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Základná plnofarebná podoba loga sa aplikuje na bielu alebo svetlú podkladovú plochu (1). Na čiernu
alebo tmavú plochu sa použije biela (inverzná) podoba loga (3). Pre čiernobielu tlač a v podobných
prípadoch, keď nie je možné použitie plnofarebného vyhotovenia a pre špecifické použitia (výroba
pečiatok, niektorých reklamných predmetov, a pod.) sa používa čiernobiele vyhotovenie loga (2).
Pri aplikácii loga je dôležité zaistiť dostatočný kontrast typografickej časti i grafického symbolu s
podkladovou plochou.
Logo je možné použiť v definovanej farebnosti na bielej podkladovej ploche a na ploche s maximálne 25 %
sýtosťou farby (4). Pri použití tmavšej podkladovej plochy (farby vyššej sýtosti) je nutné použiť inverzné
vyhotovenie loga. Vždy je dôležité zaistiť dostatočný kontrast typografickej časti i grafického symbolu s
podkladovou plochou (3).

4) Ochranná zóna loga a minimálna povolená veľkosť loga

Pre zachovanie dostatočného odstupu loga od všetkých ostatných grafických prvkov, ktoré by mohli do
vnímania loga zasahovať, je potrebné dodržiavať definovanú ochrannú zónu. Ochranná zóna je definovaná
výškou posledného znaku „l“ v typografickej časti loga. Do ochranného priestoru nesmie zasahovať žiadny
text, grafika či iná značka. Ochrannou zónou nie je myslený žiadny biely alebo inak farebný podkladový
obdĺžnik okolo loga. Logo je vždy nutné zahrnúť do celkovej kompozície.
Pre zachovanie správnej čitateľnosti všetkých prvkov loga nesmie šírka loga klesnúť pod definovanú
minimálnu veľkosť. Najmenšia šírka loga pre tlač je 18 mm, pre elektronické médiá 70 obrazových bodov.
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Príloha č. 5
Zmluvy
Všeobecné obchodné podmienky organizácie zodpovednosti výrobcov
(OZV) vydané spoločnosťou ASEKOL SK, s. r. o. ako neoddeliteľná
súčasť Zmluvy
I.
Úvodné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú vydané prevádzkovateľom ako doplnok
a neoddeliteľná súčasť (príloha č. 5) Zmluvy o plnení vyhradených povinností výrobcu
vyhradeného výrobku (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi výrobcom a
prevádzkovateľom (pozri bod10.1. až bod 10.3. Zmluvy)
2. V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v Zmluve a ustanoveniami
uvedenými vo Všeobecných obchodných podmienkach majú prednosť a platia prednostne
ustanovenia dohodnuté v Zmluve.
II.
Výkazy
1. Výrobca sa zaväzuje poskytovať štvrťročne prevádzkovateľovi vo forme výkazu pravdivé,
presné a úplné informácie o množstve jednotlivých elektrozariadení (pozrite ods. 4.2.
Zmluvy). Výkazy budú poskytované nasledovne:
a. rozsah a štruktúra údajov riadneho výkazu je uvedená v prílohe č. 1 týchto
všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP),
b. rozsah a štruktúra údajov opravného výkazu je uvedená v prílohe č. 2 VOP,
c. výrobca je povinný pravdivo, presne a úplne vyplniť všetky relevantné údaje
riadneho výkazu, príp. opravného výkazu podľa týchto VOP,
d. výrobca nie je oprávnený meniť rozsah a ani štruktúru riadneho výkazu alebo
opravného výkazu,
e. pravdivo, presne a úplne vyplnený riadny výkaz doručí výrobca
prevádzkovateľovi najneskôr do 14 kalendárnych dní od ukončenia príslušného
kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa údaje odovzdávajú, a to výhradne v
elektronickej forme prostredníctvom informačného systému prevádzkovateľa
umiestneného na jeho internetových stránkach (www.asekol.sk),
f. pravdivo, presne a úplne vyplnený opravný výkaz doručí výrobca
prevádzkovateľovi najneskôr do 5 kalendárnych dní od zistenia nepresných či
neúplných či nepravdivých údajov poskytnutých v riadnom výkaze a to
výhradne v elektronickej forme prostredníctvom informačného systému
prevádzkovateľa
umiestneného
na
jeho
internetových
stránkach
(www.asekol.sk),
g. ak pripadne posledný kalendárny deň lehoty na doručovanie riadnych výkazov
či opravných výkazov na deň voľna, deň pracovného pokoja alebo štátom
uznaný sviatok, predlžuje sa lehota na doručenie výkazov (riadneho alebo
opravného) na prvý pracovný deň, ktorý nasleduje po dni voľna, či po dni
pracovného pokoja, či po dni uznanom za štátny sviatok.
III.
Poskytnutie informácií nevyhnutných na spracovanie elektroodpadov
1. Výrobca sa zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi všetky informácie, ktoré sú potrené
a nevyhnutné na spracovanie a využívanie tak spätne odobraného elektroodpadu ako aj
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oddelene zbieraného elektroodpadu, predovšetkým najmä údaje o obsiahnutých
nebezpečných látkach, o možnostiach opätovného použitia elektroodpadu a
materiálového využitia elektroodpadu, prípadne o spôsobe jeho odstránenia (pozrite ods.
4.11. Zmluvy).
2. Informačnú povinnosť podľa tohto ustanovenia VOP plní výrobca voči prevádzkovateľovi
vyplnením formulára „Informácie výrobcu pre spracovateľa elektroodpadu“ a to v zmysle
§ 34 ods. 1 písm. l) Zákona (pozrite prílohu č. 3 VOP) a to pre každý elektroodpad
pochádzajúci z elektrozariadenia jednotlivo.
3. Vyplnený formulár uvedený v predchádzajúcom odseku zašle výrobca pre
elektrozariadenia uvedené na trh po 13. 8. 2005 vždy najneskôr do 1 roku od ich
uvedenia na trh všetkým spracovateľom elektroodpadov s vydanou autorizáciou na
adresu sídla prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy.
IV.
Použitie loga prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je majiteľom (vlastníkom) značky „ASEKOL“, ktorej vyobrazenie tvorí
prílohu č. 4 Zmluvy [v Zmluve označovaná ako „logo prevádzkovateľa“, pozrite ods. 5.2.
písm. e) Zmluvy].
2. Prevádzkovateľ poskytuje výrobcovi oprávnenie na použitie značky „ASEKOL“ (ďalej len
„individuálna licencia“) za podmienok stanovených v týchto VOP.
3. Za predpokladu, že výrobca má s prevádzkovateľom uzatvorenú Zmluvu a súčasne
výrobca nie je v omeškaní s plnením akéhokoľvek záväzku podľa Zmluvy voči
prevádzkovateľovi, tak potom platí, že výrobca je na základe individuálnej licencie
oprávnený používať značku „ASEKOL“ a to len s cieľom informovania tretích osôb o
zapojení výrobcu do systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
podľa § 27 ods. 6 písm. b)Zákona a § 27 ods. 10 Zákona, a to formou uzatvorenia
Zmluvy, čím prevádzkovateľ ako organizácia zodpovednosti výrobcov založená
a existujúca podľa Zákona, zabezpečuje za výrobcu na základe Zmluvy kolektívne
plnenie vyhradených povinností výrobcu (ako výrobcu vyhradeného výrobku) podľa
Zákona.
4. Výrobca je najmä oprávnený uvádzať značku „ASEKOL“ v dokumentácii k
elektrozariadeniam uvádzaným výrobcom na trh v Slovenskej republike, pri ktorých
výrobca zaplatil prevádzkovateľovi odmenu za plnenie povinnosti spätného odberu,
oddeleného zberu, spracovania a odstránenia elektroodpadu v súlade so Zmluvou.
5. Výrobca nie je povinný značku „ASEKOL“ používať; pokiaľ ju však výrobca používa, má
sa za to, že odmena za poskytnutie individuálnej licencie je súčasťou odmeny podľa
článku 7 Zmluvy, t. j. za poskytnutie samotnej individuálnej licencie nepatrí
prevádzkovateľovi iná osobitná odmena.
6. Značka „ASEKOL“ musí byť používaná len v grafickom vyhotovení a v súlade s
podmienkami podľa prílohy č. 4 Zmluvy. Značka „ASEKOL“ musí byť umiestnená tak, aby
bola zreteľne viditeľná pre spotrebiteľa.
7. Individuálna licencia je nevýhradná.
8. Individuálna licencia je neprenosná, t. j. výrobca bez predchádzajúceho písomného
súhlasu prevádzkovateľa nie je oprávnený postúpiť a/alebo previesť individuálnu licenciu
na žiadnu tretiu osobu (a to ani na žiadnu inú osobu, s ktorou je výrobca majetkovo,
finančne, personálne, ekonomicky, a/alebo akokoľvek inak prepojený) a nie je ani
oprávnený v rámci individuálnej licencie udeľovať tretím osobám sublicencie.
9. Individuálna licencia sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
10. Značka „ASEKOL“ je vyjadrením finančnej účasti výrobcu na systéme združeného
nakladania s vyhradeným prúdom odpadu podľa Zákona a podľa Zmluvy. Použitie značky
„ASEKOL“ vyjadruje voči tretím osobám, že za príslušné elektrozariadenie bol výrobcom
zaplatený finančný príspevok na vybudovanie a prevádzkovanie tohto systému
združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, ktorý bol založený v súlade so
zásadami vyjadrenými v Zákone. Tento výklad zmyslu značky „ASEKOL“ je pre výrobcu
záväzný a výrobca je povinný ho dodržiavať vo všetkých vyjadreniach a/alebo
oznámeniach, či v akýchkoľvek iných právnych a/alebo faktických úkonoch učineným
výrobcom voči tretím osobám (napr. vo verejných oznámeniach, informáciách voči tretím
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osobám a pod.).
11. Výrobca je povinný vždy používať a/alebo vždy vykladať značku „ASEKOL“ tak vo
všetkých vyjadreniach a/alebo vo svojich oznámeniach a/alebo v akýchkoľvek iných
právnych a/alebo faktických úkonoch voči tretím osobám tak, aby za žiadnych okolností
nemohlo dôjsť k vzniku klamlivého dojmu alebo ku klamlivému označeniu a/alebo k
zameniteľnosti, a/alebo aby nedošlo alebo nemohlo dôjsť k poškodeniu alebo k ohrozeniu
dobrého mena alebo dobrej povesti prevádzkovateľa a/alebo aby neboli, či nemohli byť
dotknuté oprávnené alebo právom chránené záujmy prevádzkovateľa týkajúce sa
a/alebo súvisiace a/alebo spojené so značkou „ASEKOL“.
12. Výrobca je povinný umožniť prevádzkovateľovi kontrolu riadneho používania značky
„ASEKOL“ a na tento účel sa výrobca zaväzuje, že kedykoľvek na žiadosť
prevádzkovateľa predloží prevádzkovateľovi vzorky materiálov a dokumentácie k
elektrozariadeniam označovaným značkou „ASEKOL“ (príp. v prípade, že s ohľadom na
povahu elektrozariadenia nebude predloženie vzorky možné, tak sa zaväzuje výrobca
prevádzkovateľovi, že výrobca umožní jej kontrolu prevádzkovateľovi na vhodnom
mieste). S cieľom výkonu kontrolného oprávnenia je výrobca povinný umožniť
prevádzkovateľovi kontrolu obdobne podľa čl. 8 Zmluvy.
13. Prevádzkovateľ udeľuje výrobcovi individuálnu licenciu na dobu neurčitú; tým nie je
dotknuté právo prevádzkovateľa, predmetné ustanovenie VOP zmeniť. Ak dôjde k
ukončeniu Zmluvy, končí tým istým okamihom pre výrobcu i táto individuálna licencia na
označenie značkou „ASEKOL“ podľa týchto VOP.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2018.
2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou (prílohou) Zmluvy.
3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 Riadny výkaz
Príloha č. 2 Opravný výkaz
Príloha č. 3 Informácie výrobcu pre spracovateľa
autorizáciou
Príloha č. 4 Splnomocnenie (elektrozariadenie)

elektroodpadov s vydanou

V Bratislave, dňa 01.01.2018
ASEKOL SK s. r. o.
Mgr. Ronald Blaho, konateľ
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DOHODA O PLNEJ MOCI
(ďalej len „dohoda“)
uzatvorená, dole uvedeného dňa, mesiaca, roka, slobodne, vážne určito, zrozumiteľne, bez skutkového
alebo bez právneho omylu, podľa § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom
znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).
Obchodné meno / názov:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaná v Obchodnom registri, ktorý je vedený
v oddiely:
, vložka
,
v ktorej mene koná
, konateľ
(ďalej len „ Splnomocniteľ “),

týmto s p l n o m o c ň u j e

spoločnosť ASEKOL SK s.r.o., sídlo: Lamačská cesta 45, 84 103 Bratislava, IČO: 45602689, zapísaná
v obchodnom registri, ktorý je vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 66339/B,
v ktorej mene koná Mgr. Ronald Blaho, konateľ, ktorá je toho času zapísaná v Registri organizácií
zodpovednosti výrobcov elektrozariadení pod evidenčným číslom autorizácie 0014/OEEZ/OZV/A/16-3.3
(ďalej len „Splnomocnenec“),
na vykonanie a realizáciu akýchkoľvek právnych, procesných a/alebo faktických úkonov za a v mene a na
účet Splnomocniteľa vo vzťahu a/alebo v súvislosti a/alebo v spojení s plnením akýchkoľvek povinností
Splnomocniteľa ako výrobcu vyhradeného výrobku (ako výrobcu elektrozariadení) podľa zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ako aj podľa
vykonávacích právnych predpisov vydaných na základe alebo v spojení alebo v súvislosti so Zákonom, a to
najmä no nie výlučne na plnenie informačných, registračných, prihlasovacích, evidenčných, ohlasovacích
a/alebo akýchkoľvek iných povinností výrobcov vyhradených výrobkov (výrobcov elektrozariadení) voči
akýmkoľvek orgánom alebo subjektom verejnej moci podľa Zákona.
Ostatné vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky,
najmä Občianskym zákonníkom a Zákonom.

V _________________ dňa________
___________________________
konateľ
Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu.
V Bratislave, dňa________________
_________________________
ASEKOL SK, s. r. o.
Mgr. Ronald Blaho, konateľ
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