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Zmluva o plnení vyhradených povinností 
č. V       /2023 

uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Zmluva“) 
 
Zmluvné strany: 
 

1. Obchodné meno:  1.východoslovenská OZV, s.r.o. 
Sídlo:    Mlynská 27, 040 01 Košice 
V ktorej mene koná: Mgr. Ľudovít Mihálik - konateľ 
IČO:    53021665 
IČ DPH/DIČ:   SK2121235028/2121235028 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu:  SK79 1111 0000 0016 2058 7003 
Zápis v registri:  Okresný súd Košice I, odd.: Sro,vl.č.48740/V  
Web:    www.1ozv.sk 
E-mail:   prva@1ozv.sk 
Tel. kontakt:   + 421 944 088 096 

 (ďalej len „OZV“)   
 
 

2. Obchodné meno:                   
Sídlo:                  
V zastúpení:                 
IČO:                  
IČ DPH/DIČ:                 

           Bankové spojenie:                
Číslo účtu:                 
Zápis v registri:                
Web:                  
E-mail:                 
Tel. kontakt:                 
 (ďalej len „Objednávateľ“)   

           („OZV“ a „Objednávateľ“ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“) 
 

týkajúca sa plnenia vyhradených povinností 
 

☐ výrobcu obalov; 
☐ výrobcu neobalových výrobkov. 
 

Úvod 
 

1. Objednávateľ:  
 
☐   1.1 Výrobca obalov 
 je výrobca vyhradeného výrobku v zmysle ustanovenia § 52 ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o odpadoch“). Objednávateľ prehlasuje, že povinnosť zabezpečenia plnenia povinností 
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uvedených v § 54 ods. 1 písm. d) až f) zákona o odpadoch, v súlade s  § 27 ods. 4 zákona 
o odpadoch, má záujem plniť prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov. 

☐   1.2. Výrobca neobalových výrobkov 
je výrobca vyhradeného výrobku v zmysle ustanovení § 73 ods. 3 a 4 zákona o odpadoch. 
Objednávateľ prehlasuje, že povinnosť zabezpečenia plnenia povinností uvedených v § 74 ods. 
1 písm. a) až b) zákona o odpadoch, v súlade s  § 27 ods. 4 zákona o odpadoch,  má záujem 
plniť prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov. 
 

2. Objednávateľ - výrobca vyhradeného výrobku prehlasuje, že sa na neho podľa § 27 ods. 3 
zákona o odpadoch vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a plnenie vyhradených 
povinností.  
 

3. Podľa ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o odpadoch je organizácia zodpovednosti výrobcov 
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná 
výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. 
Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou zabezpečuje  na 
základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie vyhradených povinností za 
zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom OZV nie je dosahovanie zisku. 
 

4. 1.východoslovenská OZV je právnickou osobou, ktorej bola podľa § 89 ods. 1 písm. b) zákona 
o odpadoch udelená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky autorizácia na 
činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov č. 0165/OBALY/OZV/A/20 -1.8  do 31.12. 2025. 
 

5. 1.východoslovenská OZV je organizáciou zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) pre obaly 
a neobalové výrobky, prevádzkujúca a zabezpečujúca systém združeného nakladania 
s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov. Na základe udelenej autorizácie na 
činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov bude pre Objednávateľa podľa § 27 ods.6 písm. 
b) zákona o odpadoch zabezpečovať plnenie jeho vyhradených povinností uvedených v časti 
ako organizácia zodpovednosti výrobcov a to za podmienok dohodnutých v Zmluve o plnení 
vyhradených povinností (ďalej len „Zmluva). 

 
Článok I 

Predmet zmluvy 

1. V súlade so znením zákona o odpadoch a so znením tejto Zmluvy je OZV povinná obstarať 
pre:  
 
1.1. Objednávateľa - výrobcu obalov:  

§ zber, prepravu, zhodnocovanie  a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré 
výrobca obalov uviedol na trh alebo distribuoval, najmenej vo výške miery 
zhodnocovania a recyklácie ustanovenej v prílohe č.3 zákona o odpadoch, 

§ zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou 
oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, v plnom rozsahu, najmenej vo 
výške cieľov zberu ustanovených v prílohe č.3a zákona o odpadoch, 

§ informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.  
1.2.  Objednávateľa - výrobcu neobalových výrobkov: 

§ zber, prepravu, zhodnocovanie, recykláciu a zneškodňovanie odpadov z neobalových 
výrobkov, ktoré výrobca neobalových výrobkov uviedol na trh a sú súčasťou oddelene 
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zbieraných zložiek komunálneho odpadu v plnom rozsahu, najmenej vo výške cieľov 
zberu ustanovených v prílohe č.3a zákona o odpadoch, 

§ informovanie konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov 
z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov. 

2. V súlade so znením zákona o odpadoch a so znením tejto Zmluvy je OZV povinná rovnako 
obstarať pre Objednávateľa vedenie a uchovávanie evidencie, ako aj ohlasovanie údajov podľa 
bodu 1.1. a 1.2. tohto článku tejto Zmluvy príslušným orgánom štátnej správy vo veciach 
odpadového hospodárstva v rozsahu stanovenom zákonom o odpadoch alebo súvisiacimi 
vykonávacími predpismi. 
 

3. OZV sa zaväzuje poskytovať pre Objednávateľa služby uvedené v  bode 1.1 a 1.2 tohto článku 
tejto Zmluvy v rozsahu informácií poskytnutých resp. dokladovaných Objednávateľom. 
 

4. Objednávateľ sa zaväzuje plniť si všetky záväzky podľa tejto Zmluvy a zákona o odpadoch. 
 

5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť OZV dohodnutú čiastku (ďalej len „Odplata“) za poskytnuté 
služby spočívajúce v zabezpečení plnenia vyhradených povinností. 
 

6. Za podmienky, že OZV zabezpečí plnenie predmetu Zmluvy prostredníctvom tretích osôb, 
zodpovednosť OZV voči Objednávateľovi za plnenie takto uskutočnené, sa spravuje 
zodpovednostným režimom ako by ho uskutočnila OZV sama. 
 

7. OZV nenesie zodpovednosť  za také plnenie vyhradených povinností, prípadne iných s tým 
súvisiacich povinností, ktorých plnenie si Objednávateľ zabezpečí sám, prípadne 
prostredníctvom iných tretích osôb, odlišných od právnickej osoby ako je OZV. 

 
Článok II 

Práva a povinnosti OZV 
 

1. 1.východoslovenská OZV je podľa tejto Zmluvy a podľa zákona o odpadoch povinná vykonať 
všetky potrebné úkony a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť Objednávateľovi, ako je 
definovaný pre účely tejto zmluvy, v nadväznosti na zápis do Registra výrobcov vyhradených 
výrobkov (ďalej len ako „Register výrobcov“) na Ministerstve životného prostredia Slovenskej 
republiky v zmysle ustanovení § 27 ods. 4 písm. a) zákona o odpadoch a ust. § 30 zákona 
o odpadoch. Toto ustanovenie platí rovnako tak pri uskutočňovaní zmien v príslušnom registri, 
v prípade že tieto zmeny Objednávateľ oznámi OZV podľa príslušných ustanovení tejto Zmluvy. 
Ak nastanú okolnosti, pre ktoré bude potrebné vykonať zápis, zmenu, výmaz alebo iný úkon, 
ktorý sa zapisuje do Registra výrobcov, na tieto účely bude zo strany Objednávateľa 
splnomocnená OZV, a to plnou mocou ktorá predstavuje súčasť tejto zmluvy (príloha č. 1).  
 

2. OZV je povinná obstarať pre Objednávateľa plnenie povinností uvedených v čl. I bod 1 a 2. 
Táto povinnosť bude zo strany OZV vykonávaná v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa 
odpadového hospodárstva, najmä v súlade so zákonom o odpadoch, ostatnými zákonmi 
a súvisiacimi podzákonnými právnymi predpismi, ktoré budú v platnosti a účinnosti počas 
trvania povinnosti Objednávateľa.  

 
3. OZV je povinná zabezpečiť pre Objednávateľa plnenie povinností stanovených v čl. I bode 1.1 

a 1.2 poskytnutím potrebných údajov Objednávateľovi, ktorý má následne nárok verejne 
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prehlásiť, že svoje povinnosti si plní pomocou systému združeného nakladania s odpadmi 
z obalov, alebo odpadov z neobalových výrobkov, ktorý spravuje OZV. Tento nárok na 
zverejnenie príslušných informácií Objednávateľ nemá iba v prípade že tak stanoví legislatíva. 
 

4. Okrem plnenia povinností špecifikovaných v článku I bode 1.1 alternatívne bode 1.2 tejto 
Zmluvy je OZV povinná poskytnúť Objednávateľovi podpornú poradenskú činnosť v oblasti 
odpadov z obalov a neobalových výrobkov pod ktorú možno subsumovať:  

- priebežné informovanie Objednávateľa o legislatívnych zmenách v oblasti zákona 
o odpadoch súvisiacich s rozšírenou zodpovednosťou výrobcov pre obaly a neobalové 
výrobky, ako aj poradenstvo v tejto oblasti; 

- pomoc a súčinnosť v prípade kontrol zo strany orgánov štátnej správy  vo 
veciach  odpadového hospodárstva, či v prípade potreby komunikácie s Ministerstvom 
životného prostredia SR v oblasti zákona o odpadoch súvisiacich s rozšírenou 
zodpovednosťou výrobcov pre obaly a neobalové výrobky;  

 
5. Podporná poradenstvá činnosť podľa čl. II bodu 4 tejto Zmluvy je súčasťou Odplaty podľa čl. 

IV bodu 1 tejto Zmluvy. Pokiaľ bude poskytnutie odborného poradenstva presahovať rámec 
dohodnutý v tejto Zmluve, vyhradzuje si OZV právo takúto službu spoplatniť, prípadne 
vykonanie tejto služby odmietnuť. 
 

6. OZV je povinná vhodným spôsobom (vystavenie potvrdenia zaslaním na emailovú adresu, 
prípadne adresu sídla Objednávateľa) verifikovať Objednávateľovi potvrdenie o uskutočnení 
plnenia zákonných povinností v súlade s platnou legislatívou za obdobie predchádzajúceho 
kalendárneho roka, a to vždy do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka. 
 

7. Pokiaľ nastane situácia, že bude právoplatným a vykonateľným rozhodnutím príslušného 
správneho orgánu resp. príslušného orgánu štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva 
pre obaly a odpady z obalov a pre neobalové výrobky a odpady z neobalových výrobkov 
uložená sankcia vo forme pokuty za pochybenie zo strany OZV, pokiaľ pochybenie bolo 
spôsobené v dôsledku porušenia povinností zo strany OZV porušením ustanovení tejto Zmluvy 
alebo príslušných právnych predpisov, za predpokladu že zo strany Objednávateľa budú 
splnené jeho povinnosti stanovené na základe tejto Zmluvy alebo príslušných právnych 
predpisov, je Objednávateľ oprávnený na uplatnenie náhrady škody zo strany OZV a to až do 
výšky stanovenej pokuty. Je povinnosťou Objednávateľa bezodkladne upovedomiť OZV 
o začatí správneho konania a podať OZV všetky potrebné a relevantné informácie pre účely 
správneho konania. V prípade začatia správneho konania je OZV oprávnená ustanoviť 
Objednávateľovi zástupcu, ktorý bude Objednávateľa zastupovať tak pred správnymi orgánmi 
ako aj inými orgánmi (napr. súdnymi orgánmi) a to až do doby dosiahnutia požadovaného 
výsledku vo veci, alternatívne do vyčerpania všetkých opravných prostriedkov. Náklady 
spojené s takto ustanoveným zástupcom znáša OZV. 
 

8. OZV je povinná zabezpečiť, aby prípadný zisk z hospodárenia z činností súvisiacich so 
združeným nakladaním s vyhradeným prúdom odpadu podľa zákona o odpadoch bol do konca 
kalendárneho roka po kalendárnom roku, v ktorom k vytvoreniu zisku došlo použitý na plnenie 
povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. 
 

9. Verifikáciu správnosti údajov poskytnutých zo strany Objednávateľa je OZV oprávnená učiniť 
kedykoľvek, keď to bude považovať za potrebné. OZV doručí vhodným spôsobom 
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Objednávateľovi žiadosť, pričom je povinnosťou Objednávateľa uviesť pravdivé údaje 
a poskytnúť potrebnú súčinnosť pre uskutočnenie verifikácie. V súlade s ust. § 28 ods. 4 písm. 
j) zákona o odpadoch je OZV povinná akékoľvek zistené nedostatky ohlásiť Koordinačnému 
centru a Slovenskej inšpekcii životného prostredia. 

 
10. OZV si vyhradzuje právo na výkon všetkých činností alebo úkonov aj nad rámec tejto Zmluvy, 

ktoré jej zveruje zákon o odpadoch, prípadne iné súvisiace právne predpisy, ktoré sú potrebné 
pre výkon jej činnosti.  

 
Článok III 

Práva a povinnosti Objednávateľa 
 
1. Objednávateľ sa zaväzuje pri podpise zmluvy vyplniť: 

1.1. identifikačné údaje o objednávateľovi - príloha č.2 tejto Zmluvy  
1.2. Množstvo obalov/neobalových výrobkov uvedených na trh SR v predchádzajúcom období  

- príloha č.3 tejto Zmluvy.  
 

2. Objednávateľ ako výrobca vyhradeného výrobku je povinný: 
2.1. viesť a uchovávať evidenciu príslušného vyhradeného výrobku podľa ustanovení zákona 

o odpadoch a vykonávacích predpisov a uchovávať ohlasované údaje; 
2.2. poskytnúť a ohlásiť OZV v štvrťročných termínoch podrobné, pravdivé a úplné informácie 

o množstve všetkých príslušných vyhradených výrobkov, ktoré Objednávateľ uviedol na 
trh SR v príslušnom kalendárnom štvrťroku podľa ich druhu a množstva v tonách a to v 
štruktúre  podľa predtlače uvedenej v prílohe č.4 tejto Zmluvy: 

2.2.1. 4 A - Výkaz o obaloch   
2.2.2. 4 B - Výkaz o neobalových výrobkoch  
(ďalej len Výkaz) najneskôr do desiateho (10.) kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho 
po každom štvrťroku, za ktorý sa Výkaz podáva. 
 

3. Objednávateľ podáva Výkazy pre plnenie povinností podľa  bodu 2.2 tohto článku tejto Zmluvy, 
prednostne elektronicky prostredníctvom portálu vytvoreného OZV - online systému na 
formulári uvedenom podľa prílohy č.4 A a prílohy č.4 B. Objednávateľ na tento účel obdrží po 
uzavretí Zmluvy od OZV prístupové meno a prístupové heslo, ktoré bude používať pri 
elektronickom zasielaní Výkazu. 

 
4. V prípade nesprávne uvedených údajov je Objednávateľ povinný vykonať nápravu ihneď a to 

zaslaním opravného Výkazu. Zmluvné strany sa dohodli, že  v prípade opravného Výkazu 
zaslaného Objednávateľom 1 mesiac po ukončení kalendárneho štvrťroka za ktoré sa Výkaz 
podáva, toto podlieha písomnej akceptácii zo strany OZV. Za správnosť, pravdivosť a úplnosť 
zaslaných údajov prostredníctvom elektronicky zaslaného Výkazu zodpovedá  výlučne 
Objednávateľ. Možné následky chybných údajov sú na ťarchu Objednávateľa, vrátane 
vzniknutých rozdielov pri fakturácii odplaty OZV. 
 

5. Objednávateľ sa zaväzuje vystaviť OZV na jej požiadanie  plnomocenstvo, na základe ktorého 
bude OZV za Objednávateľa  plniť registračné a ohlasovacie povinnosti ustanovené zákonom 
o odpadoch. V prílohe č. 1 je uvedená textácia plnomocenstva. 
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6. Objednávateľ je povinný poskytnúť OZV  všetky identifikačné a registračné údaje ku dňu 
podpisu tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný poskytnuté údaje udržiavať aktuálne a úplné 
počas celej doby trvania Zmluvy a v prípade potreby ich aktualizovať v súlade s touto Zmluvou. 
Akékoľvek zmeny v identifikačných údajoch Objednávateľa (vrátane zmeny obchodného 
mena, sídla, osoby oprávnenej konať v mene Objednávateľa, atď.), predmete činnosti 
Objednávateľa, zmene právnej formy Objednávateľa či jeho právnom postavení je 
Objednávateľ povinný nahlásiť OZV do 10 kalendárnych dní. Akékoľvek zmeny v druhu, 
zložení, množstve, či iných vlastnostiach vyhradeného výrobku je Objednávateľ povinný 
nahlásiť OZV do 10 kalendárnym dní. Pokiaľ si Objednávateľ túto svoju povinnosť voči OZV 
nesplní v lehotách stanovených touto Zmluvou, ide o porušenie tejto Zmluvy, ktoré zakladá 
právo OZV na vypovedanie tejto Zmluvy. Po nahlásení zmien Objednávateľom je OZV povinná 
tieto zmeny oznámiť Registru výrobcov do 10 pracovných dní odo dňa kedy jej takéto zmeny 
boli ohlásené. Za správnosť a úplnosť poskytnutých identifikačných a registračných údajov 
zodpovedá v plnej miere Objednávateľ. 
 

7. Objednávateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch poskytnúť súčinnosť a umožniť OZV 
výkon overenia správnosti poskytnutých údajov. Objednávateľ je povinný poskytnúť OZV, 
alebo ním poverenej tretej osobe, všetky vyžiadané dokumenty OZV a doklady preukazujúce 
správnosť poskytnutých údajov o množstve obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh 
Slovenskej republiky v lehote desiatich pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti OZV.  
 

8. Objednávateľ je povinný dôsledne plniť povinnosti ustanovené zákonom o odpadoch 
a ostatnými právnymi predpismi, najmä pokiaľ ich plnenie môže mať vplyv na riadne plnenie 
povinnosti OZV. 
Zmluvné strany vyjadrujú súhlas so skutočnosťou, že výlučne Objednávateľ nesie 
zodpovednosť za úplnosť, správnosť a aktuálnosť údajov poskytovaných OZV a OZV pri 
výkone činností podľa tejto Zmluvy a zákona o odpadoch vychádza z údajov poskytnutých 
Objednávateľom.  
 

9. V prípade vydania právoplatného rozhodnutia, ktoré bude ukladať povinnosť OZV uhradiť 
akúkoľvek uloženú sankciu za porušenie povinnosti, ktorá na OZV prešla v dôsledku 
protiprávneho konania Objednávateľa alebo akéhokoľvek konania ktoré je v rozpore s platnou 
a účinnou legislatívou Objednávateľa a/alebo nedodržaní povinností Objednávateľa aj podľa 
tejto Zmluvy, zákona o odpadoch, alebo vykonávacích predpisov, zaväzuje sa Objednávateľ 
na prvé požiadanie zo strany OZV uhradiť OZV vzniknutú škodu, a to do výšky právoplatne 
uloženej sankcie a prípadných trov správneho a súdneho konania, ktoré OZV vzniknú. 
 

10. Objednávateľ sa týmto zaväzuje, že bude vykonávať svoje povinnosti vyplývajúce z tejto 
zmluvy v súlade s  novelizáciou zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov. 
V prípade, ak bude potrebné zosúladiť túto Zmluvu so znením  novely zákona o odpadoch 
a príslušných vykonávacích predpisov, Objednávateľ sa zaväzuje za týmto účelom akceptovať 
aktualizovanú Zmluvu, prípadne uzavrieť za týmto účelom dodatok k Zmluve. 

 
Článok IV 
Odplata 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na  Odplate uvedenej v EUR/t  za jednotlivé komodity určené podľa 

prílohy č.5 tejto Zmluvy:  
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1.1. 5A Obaly 
1.2. 5B Neobalové výrobky  

 
2. Odplata za poskytnutú službu sa vypočíta ako súčin celkovej hmotnosti obalov/neobalových 

výrobkov v tonách a  ceny uvedenej v EUR/ t stanovenej podľa prílohy č.5 A a  prílohy č.5 B za 
príslušný kalendárny štvrťrok. 

 
3. V prípade, ak fakturovaná Odplata za príslušný kalendárny štvrťrok podľa čl. IV bod 1 tejto 

Zmluvy nedosiahne výšku minimálne 17 EUR vrátane, vzniká OZV nárok na mimoriadnu 
odmenu spojenú s administratívnymi úkonmi vo výške  17 EUR za príslušný kalendárny 
štvrťrok. Táto odmena platí aj pre prípad, ak Objednávateľ neuviedol na trh v SR žiadne 
obalové, alebo neobalové výrobky za príslušný kalendárny štvrťrok. 
 

4. Všetky uvedené ceny sú bez DPH. K  cene sa pripočítava platná DPH. 
 

Článok V 
Platobné podmienky 

 
1. Za zabezpečenie plnenia vyhradených povinností uvedených v čl. I bod 1 a 2 tejto Zmluvy sa 

Objednávateľ, ktorý si objednal u OZV zaslaním Výkazu za príslušný kalendárny štvrťrok 
zaväzuje uhradiť OZV Odplatu  za príslušné ohlasovacie obdobie, t.j. kalendárny štvrťrok vo 
výške podľa čl. IV tejto Zmluvy. Takéto doručenie Výkazu sa považuje za záväzné pre Zmluvné 
strany. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli na 14 dňovej lehote splatnosti faktúry a to prostredníctvom 
bankového prevodu na účet OZV uvedený v doručenej faktúre. 
 

3. Ak zaslaná faktúra nemá predpísané náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. zákon o dani 
z pridanej hodnoty, prípadne ak faktúra obsahuje nesprávne údaje či iné chyby v písaní alebo 
počítaní, je povinnosťou Objednávateľa bezodkladne adresovať takúto faktúru OZV. Takúto 
faktúru adresuje Objednávateľ s presným označením, prípadne uvedením sporných údajov 
alebo chýbajúcich náležitostí alebo vyznačením nesprávnych údajov. V prípade opísanom 
v tomto bode Zmluvy, sa prerušuje lehota splatnosti chybnej faktúry a nová lehota splatnosti 
plynie odo dňa vystavenia opravenej faktúry. 
 

4. Objednávateľ v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov súhlasí, aby mu OZV zasielala faktúru v elektronickej forme (ďalej 
len „Elektronická faktúra“).  
 

5. Elektronická faktúra spĺňa všetky náležitosti faktúry v zmysle § 74 Zákona o DPH a je 
plnohodnotným daňovým dokladom. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že 
Elektronická faktúra je náhradou za faktúru v papierovej forme.  
 

6. OZV sa zaväzuje zasielať Objednávateľovi  Elektronickú faktúru prostredníctvom e-mailu na e-
mailovú adresu kontaktnej osoby uvedenej v rámci identifikačných údajov zodpovednej za 
platobný styk. Objednávateľ  sa zaväzuje mať po celú dobu platnosti Zmluvy zabezpečený 
prístup k e-mailovej adrese. Za správnosť,  úplnosť a aktualizáciu e-mailovej adresy zodpovedá 
výlučne Objednávateľ. 
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7. Elektronická faktúra bude zasielaná ako dokument vo formáte PDF. Za doručenú a jej obsah 
oznámený Objednávateľovi sa považuje deň jej odoslania na e-mailovú adresu Objednávateľa. 
 

8. Ak Objednávateľovi nie je Elektronická faktúra doručená v lehote na vystavenie faktúry, je 
povinný to bez zbytočného odkladu oznámiť OZV. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nie je 
OZV povinná preukazovať odoslanie Elektronickej faktúry.  
 

9. OZV si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vystaviť a doručovať faktúru za ktorékoľvek 
obdobie namiesto v elektronickej forme, vo forme písomnej, alebo súčasne popri elektronickej 
forme aj v písomnej forme. V prvom uvedenom prípade sa faktúra považuje za doručenú dňom 
doručenia písomného vyhotovenia faktúry. V druhom uvedenom prípade sa faktúra považuje 
za doručenú podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, t. j. buď doručenie Elektronickej faktúry 
alebo doručenie jej písomného vyhotovenia. 
 

10. Peňažný záväzok sa považuje zo strany Objednávateľa za splnený pripísaním uhradenej sumy 
v plnej výške v prospech účtu OZV. 
 

11. Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou dohodnutej sumy podľa tejto Zmluvy 
a platnej legislatívy,  je OZV oprávnená uplatniť si voči Objednávateľovi úrok z omeškania vo 
výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
12. Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou dohodnutej sumy a ani po písomnej 

výzve  zo strany OZV nebude v lehote do 30 dní od doručenia výzvy dlžná suma zo strany 
Objednávateľa uhradená, nie je povinnosťou OZV pokračovať v plnení povinností uvedených 
v čl. I bod 1.1 a 1.2. V takomto prípade nie je OZV v omeškaní s plnením týchto povinností, 
a to až do dňa nasledujúceho po dni pripísania uhradenej dlžnej sumy v plnej výške v prospech 
účtu OZV. Takýto postup OZV sa nepovažuje za porušenie jeho povinností vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy. Objednávateľ prehlasuje, že si je vedomý, že OZV nie je povinná ho o týchto 
skutočnostiach osobitne informovať. Objednávateľ  berie na vedomie, že OZV je v zmysle § 28 
ods.4 písm. t) zákona o odpadoch povinná v prípade omeškania s úhradou dohodnutej ceny 
v trvaní dlhšom ako 30 dní ohlásiť túto skutočnosť Koordinačnému centru. 

 
Článok VI 

Trvanie a zánik Zmluvy 

1.  Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to po dobu trvania registrácie Objednávateľa v 
Registri výrobcov. V súlade s ust. § 28 ods. 4 písm. b) zákona o odpadoch sa táto Zmluva 
uzatvára na obdobie najmenej dvoch kalendárnych rokov. 

 
2.  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvných strán a účinnosť odo dňa 01.01.2023.  
 
3. Táto zmluva môže zaniknúť nasledovnými spôsobmi: 

A) výpoveďou Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán v súlade s výpovednými dôvodmi 
stanovenými v tejto Zmluve alebo v zákone o odpadoch; 
B) písomným odstúpením od tejto Zmluvy jednou zo Zmluvných strán, v prípade naplnenia 
zákonných alebo zmluvných dôvodov na odstúpenie od zmluvy. 
 

4. OZV je oprávnená vypovedať zmluvy v nasledovných prípadoch: 
A) Objednávateľ sa bude nachádzať v úpadku; 
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B) Objednávateľ  bude v omeškaní s platbou za služby v trvaní dlhšom ako 30 dní; 
C) Objednávateľ bude vykonávať svoju činnosť v takom rozsahu, ktorá by v odôvodnených 
prípadoch   predstavovala riziko pre OZV riadne, včas a v súlade s právnymi predpismi si plniť 
svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy,  najmä však ciele zberu a záväzné limity; 
D) Objednávateľ poruší niektorú z povinností stanovených v tejto Zmluve, prípadne v zákone 
o odpadoch, a nedôjde k náprave ani na základe písomnej výzvy s poskytnutím primeranej 
dodatočnej lehoty v dĺžke najmenej jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy, ak Zmluva 
nestanovuje inú lehotu. 
 

5. Objednávateľ  je oprávnený vypovedať Zmluvu v nasledovných prípadoch:  
A) za podmienok uvedených v § 27 ods.14 a ods. 16 zákona o odpadoch. 
 

6. Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť ak: 
A) Ministerstvo životného prostredia SR zruší autorizáciu OZV podľa § 94 ods. 2 zákona o 
odpadoch; 
B) z ďalších dôvodov, ktoré pripúšťa zákon o odpadoch, prípadne Obchodný zákonník, 
alternatívne ostatné relevantné právne predpisy. 
 

7.  Výpoveď zo Zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy musia byť vyhotovené v písomnej forme 
a musia byť preukázateľne doručené druhej zmluvnej strane. Výpoveď alebo odstúpenie od 
zmluvy sa považujú za doručené aj v tom prípade, keď adresát výpovede alebo odstúpenia od 
zmluvy odmietne zásielku prevziať, neprevezme zásielku v odbernej lehote či bude pre 
doručovateľský subjekt nezastihnuteľný. 
 

8. Pokiaľ Zmluvné strany uskutočnia právny úkon smerujúci k zániku tejto Zmluvy, táto Zmluva 
zanikne na základe písomnej dohody obidvoch Zmluvných strán vždy k poslednému dňu 
kalendárneho štvrťroka. 

 
9. Výpoveď podľa § 27 odseku 14 písm. a) druhého bodu sa musí odoslať preukázateľným 

spôsobom organizácii zodpovednosti výrobcov do 20. augusta v roku, v ktorom má byť zmluvný 
vzťah ukončený.  

 
10.  Zánikom zmluvy akýmkoľvek zo spôsobov, ktorý táto zmluva alebo zákon pripúšťa, nezaniká 

právny nárok na zaplatenie odplaty vrátane prináležiaceho príslušenstva, pokiaľ tento nárok 
vznikol ešte pred zánikom Zmluvy. Zánikom Zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody, pokiaľ 
dôvody, ktoré viedli ku vzniku škody vznikli za trvania Zmluvy. 

 
11. V prípade zániku Zmluvy z dôvodu zrušenia OZV je OZV povinná v lehote 90 dní vrátiť 

Objednávateľovi alikvótnu čiastku finančných prostriedkov uhradených v súlade s touto 
Zmluvou za obdobie kedy si v dôsledku vydania rozhodnutia o odňatí autorizácie, prípadne 
z iných dôvodov v dôsledku ktorých dôjde k zrušeniu OZV, nemohla plniť svoje povinnosti 
v zmysle tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch. Takéto finančné prostriedky budú vrátené 
bezhotovostným prevodom na účet určený Objednávateľom.  

 
Článok VII 

Korešpondencia Zmluvných strán a doručovanie písomností 
 
1. Písomnosti určené pre OZV sa doručujú na adresu sídla OZV uvedenej na prvej strane tejto 

Zmluvy. Písomnosti určené pre Objednávateľa sa doručujú na adresu sídla Objednávateľa 
uvedenej na prvej strane tejto Zmluvy, alebo na adresu, ktorú označí Objednávateľ za svoju 
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korešpondenčnú adresu na doručovanie. Pokiaľ dôjde k zmene sídla je povinnosťou 
Zmluvných strán, bez zbytočného odkladu informovať druhú Zmluvnú stranu o takejto zmene.  
 

2. Za doručenú sa písomnosť považuje dňom jej skutočného doručenia, alebo dňom uplynutia 
odbernej lehoty.   

 
3. Zásielka odmietnutá adresátom je považovaná za doručenú dňom odopretia jej prijatia. 

 
4. Elektronické zasielanie Výkazov sa uskutočňuje prostredníctvom portálu vytvorenom 

obchodnou spoločnosťou 1. východoslovenská OZV, s.r.o. Výkaz sa považuje za doručený 
v momente jeho odoslania v dohodnutej forme podľa tejto Zmluvy a to prostredníctvom 
formulára na predmetnom portáli. Za elektronické zasielanie výkazov zo strany Objednávateľa 
zodpovedá kontaktná osoba Objednávateľa podľa prílohy č.2 bod 4.  

 
Článok VIII 

Riešenie prípadných sporov Zmluvných strán 
 

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory predovšetkým mimosúdnymi prostriedkami, 
najmä dohodou Zmluvných strán. V prípade ak k uzavretiu zmieru, prípadne inej mimosúdnej 
dohody medzi Zmluvnými stranami nedôjde, je ktorákoľvek Zmluvná strana aj bez súhlasu 
druhej Zmluvnej strany oprávnená obrátiť sa na všeobecný príslušný súd, ktorého právomoc 
je daná podľa príslušných procesno-právnych predpisov, vzťahujúcich sa na predmet sporu 
(160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok). 

 
Článok IX 

Ochrana osobných údajov 
 

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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 konaním získajú prístup k takýmto údajom, prípadne ak takto protiprávne získané 
údaje zneužijú na iné účely. Pokiaľ Zmluvné strany neporušia úmyselne, alebo z nedbanlivosti 
túto svoju povinnosť, je akékoľvek uplatnenie náhrady škody v tejto súvislosti vylúčené. 

 
Článok X 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Všetky zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len po dohode Zmluvných strán a to vo forme 
písomného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami. 
 

2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa zmluvný vzťah riadi  príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. zákon o odpadoch, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník,  prípadne ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 
 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade, že bude niektoré z ustanovení Zmluvy považované 
za neplatné, nevymáhateľné či neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť 
zostávajúcich ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných, nevymáhateľných či neúčinných 
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ustanovení bude platiť také ustanovenie, ktoré najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného 
ustanovenia. 
 

4. V prípade, ak niektoré ustanovenie Zmluvy týkajúce sa práv a povinností ustanovených 
zákonom o odpadoch, bude alebo sa dostane do rozporu s kogentnou úpravou vyjadrenou 
v zákone o odpadoch, alebo vykonávacom predpise k tomuto zákonu, nebude mať táto 
skutočnosť vplyv na platnosť Zmluvy, avšak pre úpravu zmluvného vzťahu v tejto časti bude 
rozhodujúca právna úprava vyjadrená v zákone o odpadoch, alebo jeho vykonávacom 
predpise. Pokiaľ dôjde k novelizácii príslušných právnych predpisov alebo inej legislatívnej 
zmene vzťahujúcej sa na zmluvný vzťah spravujúci sa touto Zmluvou, za predpokladu že má 
takáto zmena kogentný charakter, má takáto právna úprava prednosť pred ustanoveniami tejto 
Zmluvy. Za účelom usporiadania zmluvného vzťahu do súladu s platnou a účinnou legislatívou 
Zmluvné strany vyhotovia písomný dodatok k tejto Zmluve. 
 

5. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Jeden rovnopis tejto Zmluvy je určený pre 
1. východoslovenskú OZV, s.r.o. a druhý rovnopis je určený pre Objednávateľa. Prílohy tejto 
Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.  
 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluve porozumeli, prečítali si ju, uzatvorili ju slobodne a bez 
nátlaku a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali 
 

7. OZV si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto Zmluvy formou písomného dodatku k tejto 
Zmluve, ktorá priamo alebo nepriamo súvisí so zmenou legislatívy. 
 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že uzavretím tejto zmluvy sa zrušujú všetky doterajšie zmluvy 
a dohody, ktoré boli medzi nimi uzavreté pred podpisom tejto Zmluvy. 

 

 

V Košiciach  dňa                                                                  V              dňa       

 

 

 

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

        za  OZV                                                                         za Objednávateľa 
 

 

Príloha č.1: Plná moc  
Príloha č.2: Identifikačné údaje o objednávateľovi   
Príloha č.3: Množstvá obalov/neobalových výrobkov uvedených na trh SR v predchádzajúcom 
období 
Príloha č.4: Výkaz výrobcu  
Príloha č.5: Cenník 
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PRÍLOHA č.1 

PLNÁ MOC 

Obchodné meno:              
Sídlo:                                
Štatutárny orgán:              
IČO:                               
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

Splnomocňuje 
 
Obchodné meno: 1.východoslovenská OZV, s.r.o 
Sídlo:   Mlynská 27, 040 01 Košice 
Štatutárny orgán: Mgr. Ľudovít Mihálik - konateľ 
IČO:   53021665 
(ďalej len „OZV“) 
 
na zastupovanie Objednávateľa v konaniach podľa § 30 zákona č. 79/2015 Z.z. zákon o odpadoch 
vo veciach zápisu a výmazu výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného 
výrobku, alebo zmeny registrovaných údajov a s tým súvisiace úkony. 
 
 
 
 
..........................                                 .................................                       ................................... 
miesto a dátum                         pečiatka a podpis Objednávateľa         *meno a priezvisko osoby  
                                                                                                                 ktorá plnú moc podpísala 
 

 

 

..........................                                  .................................                       ................................... 
miesto a dátum                                   pečiatka a podpis OZV                  *meno a priezvisko osoby  
                                                                                                                   ktorá plnú podpísala 
 

*paličkovým písmom 
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PRÍLOHA č. 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI 

1. VÝROBCA OBALOV a / alebo NEOBALOVÝCH VÝROBKOV   

☐ Obaly                                                                   ☐ Neobalové výrobky 

 

2. V Registri výrobcov vedenom MŽP žiadam vykonať: 

☐ Žiadosť o zápis do registra obalov                       ☐ Oznam o zmene v registri obalov 

☐  Žiadosť o zápis do registra neobal. výrobkov     ☐ Oznam o zmene v registri neobal. výrob. 

 

3.ÚDAJE O SPOLOČNOSTI: 

Sídlo spoločnosti:     

Ulica:                                                Číslo:        

Obec:                                  PSČ:        

Telefón ( s predvoľbou):       

Poštová adresa (ak je iná ako sídlo spoločnosti): 

Ulica:                                                    Číslo:      

Obec:                                       PSČ:       

Štát:          

Štatutárny orgán (údaje potrebné pre registráciu do Registra výrobcov) 

Titul-meno-priezvisko:             

Adresa trvalého bydliska:        

Telefón (s predvoľbou):           

E-mail:         

/Ak v mene spoločnosti nekoná uvedený štatutárny zástupca samostatne, prosíme priložiť kópiu 
originálu výpisu z Obchodného registra./ 

4.Kontaktná osoba pre ohlásenia a evidenciu (výkazy):  

Titul_meno_priezvisko:        

Telefón (s predvoľbou):        

E-mail:        

5.Kontaktná osoba pre fakturáciu: 

Titul_meno_priezvisko:         

Telefón (s predvoľbou):        

E-mail na zasielanie elektronických faktúr:        
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Príloha č.3  

Množstvá obalov/neobalových výrobkov uvedených na trh SR v predchádzajúcom období 

3. A  Výrobca obalov - Množstvá obalov uvedených na trh v SR v predchádzajúcom období – 
POVINNÝ ÚDAJ 
 

ROK Sklo Plasty 
bez PET PET Papier 

Kompozit 
na báze 
lepenky 

Železné 
kovy Hliník Drevo Spolu 

4.štvrťrok 
2022                                                       

1.štvrťrok 
2023                                                       

2.štvrťrok 
2023                                                       

3.štvrťrok 
2023                                                       

 
  
3. B Výrobca neobalových výrobkov - Množstvá neobalových výrobkov uvedených na trh v SR 
v predchádzajúcom období – POVINNÝ ÚDAJ 
 

ROK Sklo Plasty  Papier Spolu 

4.štvrťrok 
2022                         

1.štvrťrok 
2023                         

2.štvrťrok 
2023                         

3.štvrťrok 
2023                         

  

 

 

 

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

                                                                                                                                                 pečiatka a podpis
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Príloha č.4 Výkaz výrobcu 

4. A Výrobca obalov – Výkaz o obaloch 

Tabuľka 1 Výkaz spotrebiteľských obalov 

Štvrťrok/rok: Hmotnosť obalov  

 
Obalový materiál 

 
Výroba 1) 

 

 
Dovoz 1) 

 

 
Vývoz 1) 

 
Uvedené 
na trh 2) 

 

Opakovane 
použiteľné 
obaly  3)  
 

Obaly 
naplnené 
nebezpečnými 
látkami 

 (t) (t) (t) (t) (t) (t) 
A  B C D E F G 

Sklo       

Plasty bez PET       
PET       

Papier a lepenka       

Kompozit na báze lepenky 

lelelepelepenkyllepenky 

lepenky lepenky 

      

Železné kovy       

Hliník       

Drevo        

Ostatné        

SPOLU       
 
Tabuľka 2 Výkaz skupinových a prepravných obalov 

Štvrťrok/rok: Hmotnosť obalov  

 
Obalový materiál 

 
Výroba 1) 

 

 
Dovoz 1) 

 

 
Vývoz 1) 

 
Uvedené 
na trh 2) 

 

Opakovane 
použiteľné 
obaly  3)  
 

Obaly 
naplnené 
nebezpečnými 
látkami 
  (t) (t) (t) (t) (t) (t) 

A  B C D E F G 

Sklo       

Plasty bez PET       
PET       

Papier a lepenka       

Kompozit na báze lepenky 

lelelepelepenkyllepenky 

lepenky lepenky 

      

Železné kovy       

Hliník       

Drevo        

Ostatné        

SPOLU       
Poznámky: 

1) Vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú len prvýkrát použité, a obalov naplnených nebezpečnými látkami 
2) Vzorec pre výpočet: E = B + C – D (za jednotlivé písmená sa dosadia hodnoty z príslušných stĺpcov podľa jednotlivých 

obalových materiálov samostatne). 
3) Uvedie sa hmotnosť pri prvom použití. 

 Kompozity sa zaraďujú do toho obalového materiálu, ktorý prevažuje; okrem kompozitov na báze lepenky, ktoré sa evidujú   
samostatne. Hmotnosť plastových ta šiek sa zaraďuje pod obalový materiál plasty. 
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Tabuľka 3 
 Evidencia plastových tašiek 

Rok: Plastové tašky 

Hrúbka steny 
Výroba 1) 

(ks) 

Dovoz 2) 

(ks) 

Vývoz 3) 

(ks) 

Uvedené na trh 4) 

(ks) 

Hmotnosť5) 

(kg) 

A B C D E F 

do 15 μm  

 @#} μm230 

 

 

 

     

od 15 do 50  μm 

 

     

od 50  μm 

 

     

 

1) Uvádza sa počet plastových tašiek podľa hrúbky zakúpených od výrobcov v Slovenskej republike alebo od dodávateľov, ktoré 
pochádzajú z domácej výroby. 

2) Uvádza sa počet plastových tašiek podľa hrúbky prepravených cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky z členských 
štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie. 

3) Uvádza sa počet plastových tašiek podľa hrúbky vyvezených z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov 
Európskej únie alebo prepravených cez štátnu hranicu mimo územia Slovenskej republiky. 

4) Vzorec pre výpočet: E = B + C – D (za jednotlivé písmená sa dosadia hodnoty z príslušných stĺpcov podľa jednotlivých hrúbok 
plastových tašiek samostatne). 

5) Uvedie sa celková hmotnosť plastových tašiek podľa prislúchajúcej hrúbky. 

Tabuľka 4 
 Evidencia opakovane použiteľných obalov 

Obalový materiál 

Obaly prvý krát uvedené na trh Obehy 

Všetky 
spotrebiteľské 
obaly    
 
              (t) 

Opakovane 
použiteľné 
spotrebiteľské 
obaly                      
         (t) 

Všetky 
opakovane 
použiteľné 
obaly 

Opakovane 
použiteľné 
spotrebiteľské 
obaly 

A B C D E 
Sklo         
Plasty bez PET         
PET         
Papier a lepenka         
Kompozit na báze lepenky         
Železné kovy         
Hliník         
Drevo         
Ostatné          
SPOLU         

B - 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. 
C - Uvedie  sa  hmotnosť  len  opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh v danom 
kalendárnom roku. 
D - Uvedie  sa  počet  obehov  všetkých  opakovane použiteľných obalov v danom kalendárnom roku. 
E - Uvedie  sa  počet  obehov  všetkých opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov v danom kalendárnom roku. 
 

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

pečiatka podpis                                                                                                                                                                                                                                                  
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4. B Výrobca neobalových výrobkov - Výkaz o neobalových výrobkoch 
 
Rok: Hmotnosť 

Neobalový výrobok Výroba 
(t) 

Dovoz 
(t) 

Vývoz 
(t) 

Uvedené na trh 1) 
(t) 

A B C D E 

Sklo     

Plasty      

Papier a lepenka     

SPOLU 
    

Poznámky: 
1) Vzorec pre výpočet: E = B + C – D (za jednotlivé písmená sa dosadia hodnoty z príslušných stĺpcov pod ľa komodít samostatne). 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                           
pečiatka podpis 
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Príloha č.5                                                                        Cenník platný od 1.1.2023 

5. A  Výrobca obalov  - Cena  za obaly 
Komodita/materiál 

 Spotrebiteľské obaly Skupinové obaly a prepravné 
obaly 

OBALY (€/tona) (€/tona) 
Sklo 90,00 € 90,00 € 
Plasty bez PET 199,00 € 199,00 € 
PET 199,00 € 199,00 € 
Papier a lepenka 90,00 € 90,00 € 
Kompozit na báze lepenky 175,00 € 175,00 € 
Železné kovy 125,00 € 125,00 € 
Hliník 125,00 € 125,00 € 
Drevo 39,00 € 39,00 € 
Ostatné 199,00 € 199,00 € 

 

 
 
 
6. B Výrobca neobalových výrobkov - Cena  za neobalové výrobky  
 

Komodita/materiál  
NEOBALOVÉ VÝROBKY (€/tona) 

Sklo 80,00 € 
Plasty  140,00 € 
Papier a lepenka 55,00 € 
 


