
Príloha č. 2 
 
 

METODIKA 
pre uplatnenie nároku na refundáciu recyklačného poplatku 

 
 

1. Refundácia recyklačného poplatku zaplateného do kolektívneho systému EKOLAMP 
členom EKOLAMPu a tretím osobám, ktoré vyviezli osvetľovacie zariadenia a svetelné 
zdroje (ďalej spolu len „osvetľovacie zariadenia) (v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov) uvedené na trh členom a nakúpené od 
člena alebo od odberateľov člena  alebo od inej osoby v distribučnom reťazci člena 
kolektívneho systému EKOLAMP mimo územia SR: 

 
1.1. Tretia osoba (ďalej len žiadateľ), ktorá nie je členom kolektívneho systému a ktorá 

vyviezla mimo územia SR osvetľovacie zariadenia, ktoré nakúpila od člena alebo od 
odberateľa člena kolektívneho systému EKOLAMP alebo od inej osoby v distribučnom 
reťazci člena kolektívneho systému EKOLAMP za ktoré sa platí recyklačný poplatok, 
a za ktoré tento recyklačný poplatok zaplatila, má nárok na refundáciu vyššie 
uvedeného recyklačného poplatku. 

 
1.2. Nárok na refundáciu uplatní žiadateľ priamo u EKOLAMPu. 
 
1.3. Nárok na refundáciu recyklačného poplatku uplatňuje žiadateľ vyplnením a zaslaním 

„Žiadosti o refundácii recyklačného poplatku“ (ďalej len „žiadosť“), ktorej vzor tvorí 
prílohu č. 1 verejného návrhu, a následným importovaním vyplnených Zoznamov 1 a 2 
elektronicky na web stránke www.ekolamp.sk, ktorých vzor tvorí prílohu č. 2 verejného 
návrhu. 

 
1.4. Po obdržaní žiadosti pridelí elektronický systém EKOLAMPu každej jednotlivej žiadosti 

vlastné evidenčné číslo, ktorým bude každý jednotlivý nárok na refundáciu 
recyklačného poplatku individualizovaný. Žiadateľ je povinný ďalej vždy uvádzať toto 
evidenčné číslo pri posudzovaní žiadosti. 

 
1.5. Po pridelení evidenčného čísla je žiadateľ povinný EKOLAMPu na jeho žiadosť 

preukázať bez akýchkoľvek pochybností údaje uvedené v Zoznamoch 1 a 2 vo vzťahu 
k osvetľovacím zariadeniam, ktoré boli zaťažené recyklačným poplatkom, za ktoré 
požaduje recyklačný poplatok refundovať. Podklady vo vzťahu k preukázaniu 
uvedených skutočností si vyžiada EKOLAMP emailom.  

 
        Ak nákup osvetľovacích zariadení, ktoré boli zaťažené recyklačným poplatkom 

EKOLAMPu nebol realizovaný priamo od člena EKOLAMPu, je potrebné, aby Zoznam 
1 obsahoval aj údaje vo vzťahu k Dodávateľovi 1 osvetľovacích zariadení, pričom 
v Zozname 1 by malo byť uvedené od ktorého Dodávateľa 2 - člena EKOLAMPu boli 
nakúpené osvetľovacie zariadenia, za ktoré sa požaduje refundácia recyklačného 
poplatku.  

  
1.6. Žiadateľ berie na vedomie, že pokiaľ bez akýchkoľvek pochybností nepreukáže, že 

osvetľovacie zariadenia, ktoré boli zaťažené recyklačným poplatkom, opustili územie 
SR, EKOLAMP recyklačný poplatok zaplatený do kolektívneho systému príjemcovi 
návrhu nerefunduje. V prípade pochybností o oprávnenosti žiadosti o refundácii 
recyklačného poplatku je rozhodujúce stanovisko EKOLAMPu. 

http://www.ekolamp.sk/

