
 

ZMLUVA .... /.... 
O PLNENÍ VYHRADENÝCH POVINNOSTÍ 

medzi: 
 
1.  
 So sídlom:  
 Zastúpená:     
 IČO:  
 Identifikačné číslo DPH:      
 Bankové spojenie:               
 Označenie registra:  
 E-mail:  
   

(ďalej len „pridružený člen“) 
   
a   
    
2. EKOLAMP Slovakia – Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky 
 Založené: podľa § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) 
 So sídlom: Turecká ul. 37, 940 01 Nové Zámky 
 Zastúpené:   Ing. Oliver Čelko,  výkonný riaditeľ združenia 

Ing. Tomáš Rychetský, výkonný riaditeľ združenia 
 IČO: 37 935 887 
 Identifikačné číslo DPH:     SK 2022012685 
 Bankové spojenie:              2627108014 / 1100 
 Označenie registra: Register záujmových združení právnických osôb Okresného 

úradu v Nitre, číslo 8/2005 
 E-mail: ekolamp@ekolamp.sk 
   

(ďalej len „EKOLAMP“) 
   
 
ďalej spoločne označované ako „zmluvné strany“. 

 
 
PREAMBULA: 
 
VZHĽADOM NA TO, ŽE:  
 
I. v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon“), má pridružený člen v úmysle splniť svoje vyhradené povinnosti ako mu tieto ako 
výrobcovi elektrozariadení vyplývajú zo Zákona, najmä zabezpečovať spätný zber, 
oddelený zber a plnenie ďalších vyhradených povinností vo vzťahu k elektroodpadu 
pochádzajúceho z elektrozariadení v kategóriách Osvetľovacích zariadení (Svietidiel) 
a Svetelných zdrojov, kolektívne, a to prostredníctvom uzatvorenia zmluvy o plnení 
vyhradených povinností s EKOLAMP-om,  

II. EKOLAMP je kolektívnou organizáciou podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov, ktorá bola založená dňa 19.4.2005 na podnet skupiny výrobcov 
elektrozariadení. EKOLAMP má zároveň ambíciu pôsobiť ako organizácia zodpovednosti 
výrobcov podľa Zákona a za týmto účelom urobí všetky potrebné kroky na získanie 
autorizácie podľa Zákona,  

 
 
 
UZATVÁRAJÚ ZMLUVNÉ STRANY TÚTO ZMLUVU ZA NASLEDOVNÝCH PODMIENOK:

mailto:ekolamp@ekolamp.sk
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Článok I. Definície 
 
Na účely tejto zmluvy budú mať nižšie uvedené pojmy nasledovný význam: 
 
Zmluva: Tento dokument po jeho podpise, všetky jeho aktuálne aj budúce prílohy, prílohy 
predložené a pripojené v čase podpisu zmluvy, resp. neskôr a všetky zmeny a doplnenia 
odsúhlasené po vzájomnej dohode zmluvných strán, pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak. 
 
Elektrozariadenia: Osvetľovacie zariadenia (Svietidlá) a Svetelné zdroje (do 14.8.2018 v zmysle 
bodov 5a a 5b I. časti prílohy 6 Zákona, a od 15.8.2018 v zmysle bodov 3. Svetelné zdroje a 5. 
Svietidlá II. časti prílohy 6 Zákona), na ktoré sa vzťahuje táto zmluva (Príloha I). 
 
Elektroodpad: Elektroodpad v zmysle § 32 ods. 6, 7 a 8 Zákona pochádzajúci z Elektrozariadení. 
 
Pridružení členovia: Výrobcovia elektrozariadení podľa Zákona vrátane pridruženého člena podľa 
tejto zmluvy, ktorí uvádzajú na trh v Slovenskej republike Elektrozariadenia, a ktorí podpísali 
obdobnú zmluvu o plnení vyhradených povinností s EKOLAMP-om ako je táto a stali sa tak 
pridruženými členmi v kolektívnom systéme. 
 
Zákon: Zákon č.79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 
 
Uvedenie elektrozariadenia na trh: je prvé sprístupnenie Elektrozariadenia na trhu v Slovenskej 
republike v rámci podnikateľskej činnosti, pričom sprístupnením Elektrozariadenia na trhu 
v Slovenskej republike sa má na mysli dodanie Elektrozariadenia na distribúciu, spotrebu alebo 
používanie na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikania, či už za poplatok alebo bezplatne..  
 
Dodávateľ: Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou EKOLAMP uzatvoril alebo 
uzatvorí zmluvu v rámci kolektívneho systému a ktorá na základe takejto zmluvy vykonáva aspoň 
jednu z nasledovných činností: spätný zber, zriadenie zberného miesta elektroodpadu, oddelený 
zber, triedenie, zhromažďovanie, preprava, spracovanie, zhodnotenie a recyklácia elektroodpadu.  
 
Výrobca: je pre účely tejto zmluvy každá fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá 
bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja 
a) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a vyrába Elektrozariadenia pod 
svojím menom alebo ochrannou známkou, prípadne si dá Elektrozariadenia navrhnúť alebo 
vyrobiť, a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou,  
b) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej 
republiky opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou Elektrozariadenie 
vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na 
Elektrozariadení nachádza značka výrobcu podľa písmena a), 
c) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a uvádza v rámci 
podnikateľskej činnosti na trh Slovenskej republiky Elektrozariadenia z iného členského štátu alebo 
z iného ako členského štátu, alebo 
d)  predáva na území Slovenskej republiky Elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie 
priamo domácnostiam alebo aj iným používateľom a má sídlo alebo miesto podnikania v inom 
členskom štáte alebo v inom ako v členskom štáte (ďalej len "zahraničný výrobca 
elektrozariadení"). 
 
Príspevok: Finančná odplata definovaná ako príspevok v Stanovách EKOLAMP-u, ktorú má 
pridružený člen zaplatiť EKOLAMP-u na základe tejto zmluvy za splnenie svojho záväzku 
zabezpečiť spätný zber, oddelený zber, spracovanie a nakladanie s elektroodpadom  ako také 
a splnenie ostatných vyhradených povinností pridruženého člena ako výrobcu elektrozariadení. 
Výška príspevku pridruženého člena a  spôsob jeho výpočtu sú uvedené v Prílohe II.    
 
Hlásenie: Hlásenie na formulároch a v súlade s postupom uvedeným v Prílohe III v súvislosti s 
Elektrozariadeniami, ktoré na trh v Slovenskej republike uviedol pridružený člen.   
 
Kolektívny systém: Systém kolektívneho nakladania s elektroodpadom spravovaný 
a prevádzkovaný EKOLAMP-om, ktorý bol navrhnutý tak, aby pridružení členovia splnili všetky  
vyhradené povinnosti uvedené v § 27 ods. 4 a § 34 ods. 1 Zákona vzťahujúce sa na 
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Elektrozariadenia v zmysle Prílohy I (ďalej len „vyhradené povinnosti“) s výnimkou splnenia tých 
povinností, ktoré nesúvisia s nakladaním s elektroodpadom resp. z ktorých povahy vyplýva, že 
tieto môžu splniť výlučne pridružení členovia ako výrobcovia elektrozariadení, t.j. najmä povinností 
vyplývajúcich z ust. § 27 ods. 4 písm. b), c) a § 34 ods. 1 písm. a), b), c), d), f) a m) Zákona. 
 
Koordinačné centrum: koordinačné centrum zriadené na základe Zákona pre elektroodpad ako 
vyhradený prúd odpadu, ktorého úlohou je koordinovať výrobcov elektrozariadení, ktorí si plnia 
vyhradené povinnosti individuálne a organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré plnia vyhradené 
povinností pre výrobcov elektrozariadení kolektívne, pri plnení vyhradených povinností v zmysle 
Zákona. 
 
 
Článok II. Predmet zmluvy 
 
2.1.  EKOLAMP sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre pridruženého člena splnenie 

vyhradených povinností týkajúcich sa spätného zberu, oddeleného zberu a ďalšieho 
nakladania s elektroodpadom pochádzajúcim z Elektrozariadení vrátane jeho spracovania, 
vyplývajúcich pridruženému členovi zo Zákona a pridružený člen sa zaväzuje zaplatiť mu 
za to príspevok podľa článku IV. tejto zmluvy a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť v zmysle 
tejto zmluvy.  

 
2.2. Záväzok EKOLAMP-u podľa tejto zmluvy sa vzťahuje na všetky Elektrozariadenia ako sú 

definované vyššie (v zmysle Prílohy I), v súvislosti s ktorými pridruženému členovi 
v súčasnosti vzniká, resp. v budúcnosti zo Zákona vznikne vyhradená povinnosť. 

 
 
 
Článok III. Trvanie 

 
3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť ....... 
 
 
Článok IV. Odplata 
 
4.1  Všeobecné ustanovenia upravujúce finančné záväzky   
 
4.1.1. Pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, pridružený člen sa zaväzuje platiť príspevok EKOLAMP-

u jedenkrát mesačne na základe vystavenej faktúry za všetky Elektrozariadenia, ktoré ako 
výrobca uviedol v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci na trh v Slovenskej republike vo 
výške a spôsobom podľa Prílohy II. tejto zmluvy, a to na základe hlásenia predloženého 
podľa ods. 8.2. Avšak zároveň platí, že EKOLAMP vystaví faktúru až v mesiaci, v ktorom 
výška príspevku v zmysle predchádzajúcej vety dosiahne hodnotu min. 50,00 EUR bez 
DPH, a to za celé predchádzajúce obdobie (predchádzajúce kalendárne mesiace), vo 
vzťahu ku ktorému doteraz faktúra vystavená nebola. Tým nie je dotknutá povinnosť 
pridruženého člena pravidelne zasielať EKOLAMP-u hlásenia podľa ods. 8.2. (a to aj 
v prípade, ak pridružený člen v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci neuviedol na trh 
v Slovenskej republike žiadne Elektrozariadenie). 

 
4.1.2. Pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, uhradí pridružený člen faktúry 

vystavené a doručené EKOLAMP-om v lehote splatnosti 45 kalendárnych dní odo dňa 
vystavenia faktúry. 

 
4.1.3.  Ak pridružený člen nezaplatí vystavenú a doručenú faktúru riadne a včas, vznikne 

EKOLAMP-u právo účtovať pridruženému členovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej 
sumy za každý aj začatý deň omeškania. Právo EKOLAMP-u na náhradu škody tým nie je 
dotknuté.  
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4.1.4.  Všetky platby sa budú realizovať bezhotovostným platobným stykom na účet EKOLAMP-
u, resp. inou formou po vzájomnej dohode pridruženého člena a EKOLAMP-u. 

 
4.2  Vrátenie príspevku   
 
4.2.1.  Pridružený člen, ktorý vyviezol/prepravil z územia SR Elektrozariadenia, za ktoré bol 

zaplatený príspevok a u ktorých preukáže vývoz/prepravu  týchto Elektrozariadení mimo 
územie SR, má nárok na vrátenie už zaplateného príspevku, pričom prednostne bude toto 
vrátenie započítané voči najbližšie splatnému príspevku. Vzhľadom k tomu, že v takom 
prípade dochádza k zníženiu ceny služby po vzniku daňovej povinnosti, dohodli sa 
zmluvné strany v zmysle § 25 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov, že si nebudú opravovať základ dane a daň. 
 
EKOLAMP vyhlasuje, že recyklačný poplatok refunduje v uznanej výške bez DPH priamo 
ktorejkoľvek tretej osobe inej od pridruženého člena, ktorá vyviezla/prepravila mimo 
územie SR Elektrozariadenie kúpené od pridruženého člena alebo od ktorejkoľvek osoby 
v distribučnom reťazci tohto pridruženého člena, za predpokladu, že táto tretia osoba 
EKOLAMP-u preukáže, že vo vzťahu k Elektrozariadeniu zaplatila recyklačný poplatok 
a toto Elektrozariadenie následne vyviezla/prepravila mimo územie SR a splní všetky  
podmienky stanovené v prináležiacej zmluve. Zároveň platí, že sa zmluvné strany podľa § 
25 ods. 6 zákona o DPH dohodli tak, že EKOLAMP ako platiteľ dane nebude povinný 
opraviť základ DPH a daň pre pridruženého člena. Pridružený člen zároveň zabezpečí, aby 
takúto dohodu medzi sebou urobili všetky osoby v jeho distribučnom reťazci (na každom 
stupni distribučného reťazca) vo vzťahu ku všetkým Elektrozariadeniam, ktoré sú zaťažené 
recyklačným poplatkom podľa tejto zmluvy. 
 
Podmienkou na refundáciu recyklačného poplatku (resp. príspevku v prípade pridruženého 
člena) je prijatie verejného návrhu EKOLAMPu na uzatvorenie zmluvy o refundácii 
recyklačného poplatku zaplateného do kolektívneho systému EKOLAMP za 
Elektrozariadenia vyvezené/prepravené mimo územie SR a splnenie všetkých podmienok 
zmluvy uzatvorenej s EKOLAMPom na základe uvedeného verejného návrhu. 

 
4.3  Námietky proti výške príspevku    
 
4.3.1.  Pridružený člen je oprávnený namietať výšku fakturovaného príspevku v lehote 10 

kalendárnych dní od doručenia faktúry.  
 
4.4  Výška príspevku a jej úpravy 

 
4.4.1.  Výšku príspevku a dátum účinnosti príspevku schvaľuje Valné zhromaždenie združenia 

EKOLAMP, pričom táto je spolu so spôsobom výpočtu príspevku pridruženého člena 
uvedená v Prílohe II. Táto Príloha bude aktualizovaná združením EKOLAMP vždy na 
základe aktuálnej potreby zmeny výšky príspevku, a to na základe rozhodnutia Valného 
zhromaždenia združenia EKOLAMP. Každá aktualizácia Prílohy II nadobudne voči 
pridruženému členovi účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
uplynutí troch mesiacov od jej doručenia pridruženému členovi. Pridružený člen s vyššie 
uvedeným spôsobom zmeny výšky príspevku výslovne súhlasí. 

 
 
 
4.5  Kontrola hlásených údajov 
 
4.5.1. Pridružený člen bude archivovať všetky dokumenty, ktoré boli použité na vypracovanie 

a predloženie hlásení v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve. EKOLAMP môže 
kedykoľvek požiadať ním určeného audítora o vykonanie kontroly s cieľom overiť 
správnosť a pravdivosť údajov, ktoré mu poskytol pridružený člen.  

 
4.5.2.  Pridružený člen je povinný strpieť kontrolu overujúcu riadne plnenie tejto zmluvy, a to 

kedykoľvek na základe žiadosti EKOLAMP-u, alebo v prípade, ak o vykonanie tejto 
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kontroly požiada iná osoba zapojená do kolektívneho systému EKOLAMP na základe 
obdobnej zmluvy uzatvorenej s EKOLAMP-om (ďalej len „Iný pridružený člen“).  

 
4.5.3.  Predmetom kontroly je overenie úplnosti, správnosti a pravdivosti údajov a informácií, ktoré 

pridružený člen poskytol EKOLAMP-u podľa tejto zmluvy, predovšetkým posúdenie toho, 
či pridružený člen platí EKOLAMP-u do kolektívneho systému EKOLAMP príspevky, ktoré 
zodpovedajú skutočnému množstvu Elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej 
republike pridruženým členom. EKOLAMP nie je oprávnený požadovať vykonanie kontroly 
u pridruženého člena na základe vlastného podnetu častejšie než jedenkrát za kalendárny 
rok, okrem prípadu, ak predchádzajúca kontrola zistila, že pridružený člen poskytol 
EKOLAMP-u nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje.  

 
4.5.4.  Iný pridružený člen je oprávnený požadovať vykonanie kontroly u pridruženého člena pri 

splnení nasledovných podmienok:  
 

a) písomná žiadosť o vykonanie kontroly spolu s uvedením dôvodu a vyslovením 
súhlasu s podmienkami vykonania kontroly uvedenými v tomto odseku,  

b) zloženie kaucie vo výške určenej EKOLAMP-om na paušálnu náhradu nákladov 
spojených s vykonaním kontroly,  

c) žiadajúci iný pridružený člen je osobou, ktorá je zapojená do kolektívneho systému 
EKOLAMP minimálne po dobu 6 mesiacov,  

d) u pridruženého člena, u ktorého má byť kontrola vykonaná, nebola kontrola vykonaná 
v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo bola vykonaná s výsledkom, že 
pridružený člen uviedol alebo poskytol EKOLAMP-u nesprávne, nepravdivé alebo 
neúplné údaje.  

 
 
 
4.5.5. Kontrolovaný pridružený člen sa zaväzuje poskytnúť audítorovi všetku súčinnosť potrebnú 

k riadnemu vykonaniu kontroly podľa tejto zmluvy, najmä mu poskytnúť správne, pravdivé 
a úplné informácie týkajúce sa Elektrozariadení, ktoré pridružený člen uvádza na trh 
a týkajúce sa plnenia povinností pridruženého člena podľa Zákona, umožniť mu nahliadnuť 
do svojich podkladových dokumentov a ďalších listín, ktoré majú vzťah k nakladaniu 
s elektroodpadom pochádzajúcim z týchto Elektrozariadení, a umožniť mu za obvyklých 
podmienok vstup do svojich priestorov.  

 
4.5.6.    EKOLAMP je povinný audítora zmluvne zaviazať, aby pri vykonávaní kontroly postupoval 

s odbornou starostlivosťou, chránil dôverné informácie, ktoré získal od pridruženého člena 
a chránil oprávnené záujmy pridruženého člena, najmä obchodné tajomstvo, pričom 
EKOLAMP-u je oprávnený podať len informácie týkajúce sa riadneho plnenia povinností 
z tejto zmluvy.  

 
4.5.7.  Po vykonaní kontroly audítor spracuje správu, v ktorej uvedie, či pridružený člen riadne plnil 

svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, a aké konkrétne povinnosti a akým spôsobom 
prípadne pridružený člen porušil.  

 
4.5.8. V prípade, ak audítor vo svojej správe nekonštatuje žiadne porušenie povinností  

pridruženého člena, alebo v správe uvedie, že celková výška príspevkov vypočítaná 
a zaplatená na základe hlásení údajov z evidencie pridruženým členom nie je nižšia o viac 
ako 5% od celkovej skutočnej výšky príspevkov zistených audítorom, prepadne kaucia 
zaplatená Iným pridruženým členom EKOLAMP-u a tomuto Inému pridruženému členovi 
sa nevracia, resp. uhradí náklady EKOLAMP-u spojené s kontrolou. V opačnom prípade je 
pridružený člen povinný zaplatiť EKOLAMP-u na základe ním vystavenej faktúry všetky 
náklady spojené s vykonaním auditu. Tým nie sú dotknuté nároky EKOLAMP-u na ďalšie 
príspevky podľa iných ustanovení tejto zmluvy ani na nárok EKOLAMP-u na náhradu škody 
vzniknutej porušením povinností pridruženého člena podľa tejto zmluvy. 
 

4.5.9. Pridružený člen ďalej berie na vedomie, že EKOLAMP je v zmysle Zákona povinný ohlasovať 
nedostatky zistené v rámci výkonu auditu pridruženého člena koordinačnému centru. 
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4.6.  Použitie príspevku a ostatných prijatých platieb 
 
4.6.1. EKOLAMP použije príspevok platený pridruženým členom podľa tejto zmluvy na úhradu 

nákladov spojených s nakladaním s elektroodpadom pochádzajúcim z Elektrozariadení, 
ktorými sú najmä nasledovné náklady:  

 
a) úhrada nákladov na nakladanie s elektroodpadom – zber, zhromažďovanie, triedenie, 

odvoz, preprava, zhodnotenie, recyklácia, likvidácia elektroodpadu,  
b) krytie prevádzkových nákladov EKOLAMP-u, 
c) úhrada nákladov na školenia, šírenie poznatkov a informácií pre spotrebiteľov 

o nezneškodňovaní elektroodpadov spolu s komunálnym odpadom,  
d) úhrada nákladov na informovanie zákazníkov a spotrebiteľov, a propagáciu 

kolektívneho systému. 
 

 
Článok V. Prevod  práv a povinností 
 
5.1.  Pridružený člen  nie je oprávnený na iného výrobcu alebo akúkoľvek tretiu stranu v celosti 

ani čiastočne previesť ani postúpiť svoje  práva a povinnosti vyplývajúce z tejto  zmluvy 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu EKOLAMP-u.    

 
5.2.  Pridružený člen  nie je oprávnený od iného výrobcu v celosti ani čiastočne prevziať záväzky 

vyplývajúce zo Zákona a zo zmluvy, ktorú tento iný výrobca uzatvoril s EKOLAMP-om bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu EKOLAMP-u.      

  
 
Článok VI. Oznamovacia povinnosť a súčinnosť 
 
6.1. Pridružený člen bude riadne a včas informovať EKOLAMP o všetkých skutočnostiach, 

ktoré  sú nevyhnutné pre efektívne fungovanie kolektívneho systému EKOLAMP a dôležité 
pre plnenie jeho vyhradených povinností vyplývajúcich zo Zákona. Pridružený člen sa 
zaväzuje poskytnúť EKOLAMP-u všetku potrebnú súčinnosť, ktorú môže EKOLAMP 
potrebovať k plneniu svojich povinností podľa tejto zmluvy alebo podľa Zákona, a ktorú 
možno od pridruženého člena spravodlivo požadovať, predovšetkým na požiadanie 
poskytnúť ďalšie informácie súvisiace so zabezpečením spätného zberu, oddeleného 
zberu a ďalšieho nakladania s elektroodpadom. V prípade, ak pridružený člen neposkytne 
EKOLAMP-u súčinnosť potrebnú k splneniu jeho vyhradených povinností vyplývajúcich zo 
Zákona, nezodpovedá EKOLAMP za nesplnenie týchto vyhradených povinností 
pridruženého člena vyplývajúcich zo Zákona, ani za následky s tým spojené.  

 
6.2. Pridružený člen má bezodkladne informovať EKOLAMP o osobe, o ktorej sa dozvie, že je 

výrobcom Elektrozariadení v zmysle § 32 ods.16 Zákona, a o ktorej má podozrenie, že si 
neplní povinnosti podľa Zákona vo vzťahu k nakladaniu s elektroodpadom. 
 

6.3. Pridružený člen berie na vedomie, že EKOLAMP má v zmysle Zákona povinnosť 
oznamovať príslušnému koordinačnému centru každého pridruženého člena, ktorý je 
v omeškaní s platením odplaty za plnenie vyhradených povinností o viac než 30 dní. 

 
 
Článok VII. Povinnosti EKOLAMP-u 
 
7.1.  EKOLAMP sa zaväzuje:   
 

• spravovať a riadiť kolektívny systém, 
• zabezpečiť pre pridruženého člena prostredníctvom kolektívneho systému na 

základe tejto zmluvy splnenie vyhradených povinností vyplývajúcich zo Zákona 
týkajúcich sa Elektrozariadení,  
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• zabezpečiť splnenie povinností pridruženého člena prostredníctvom dodávateľov - 
odborne spôsobilých, na to licencovaných subjektov,  

• do 10 dní od uzatvorenia tejto zmluvy vydať pridruženému členovi potvrdenie 
o uzavretí zmluvy - osvedčenie o zapojení sa do kolektívneho systému EKOLAMP 
a potvrdenie o tom, že zabezpečuje na základe tejto zmluvy pre pridruženého člena 
splnenie jeho vyhradených povinností vyplývajúcich zo Zákona,  

• zabezpečiť splnenie cieľov zberu a minimálnych cieľov zhodnotenia a recyklácie 
v zmysle prílohy č. 3 Zákona, 

• po skončení kalendárneho roka, najneskôr do konca marca (31.3.) nasledujúceho 
kalendárneho roka informovať pridruženého člena o rozsahu splnenia cieľov zberu 
a záväzných cieľov a limitov zhodnotenia a recyklácie v zmysle prílohy č. 3 Zákona 
za predchádzajúci kalendárny rok, 

• prostredníctvom kolektívneho systému EKOLAMP zabezpečiť pre spotrebiteľov 
efektívne možnosti pre spätný zber a oddelený zber elektroodpadu v súlade so 
Zákonom, najmä dostatočný počet zberných miest, miest oddeleného zberu 
a spätného zberu a ich dostupnosť, ako aj dostatočné možnosti na realizáciu práva 
spotrebiteľa bezplatne odovzdať elektroodpad do systému spätného zberu alebo 
oddeleného zberu,  

• zabezpečiť za pridruženého člena splnenie ohlasovacej povinnosti v zmysle § 27 
ods. 4 písm. h) Zákona, 

• bezodkladne informovať pridruženého člena o sankcii, ktorá jej bola uložená za 
porušenie Zákona, 

• zaregistrovať pridruženého člena v Registri výrobcov elektrozariadení (pokiaľ sa 
pridružený člen nezaregistroval sám) a oznamovať registru všetky zmeny 
registrovaných údajov. Za uvedeným účelom udelí pridružený člen EKOLAMP-u 
písomnú plnú moc. 

 
7.2.  EKOLAMP sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách finančného, 

technického a obchodného charakteru, ktoré mu poskytol pridružený člen, alebo ktoré 
získal v rámci plnenia tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či takéto informácie sú 
predmetom obchodného tajomstva pridruženého člena. Povinnosť  zachovať mlčanlivosť  
v zmysle vyššie uvedeného sa nevzťahuje na prípady, keď ide o zákonom uloženú 
povinnosť zverejnenia týchto informácií, príp. o povinnosť vyplývajúcu z vykonateľného 
rozhodnutia štátneho orgánu.  

 
7.3.  EKOLAMP môže použiť celý zoznam pridružených členov vo svojich publikáciách 

a korešpondencii. Okrem obchodného mena pridruženého člena môže EKOLAMP použiť 
značky, logá a prípadne iné ochranné známky pridružených členov na základe písomného 
súhlasu, v ktorom budú uvedené podmienky použitia.   

 
7.4.  Pridružený člen môže kedykoľvek nahliadnuť do účtovnej závierky EKOLAMP-u 

schválenej valným zhromaždením v mieste jeho sídla počas úradných hodín.    
 
7.5.  EKOLAMP bude riadne a včas informovať pridruženého člena o všetkých skutočnostiach 

významných pre efektívne fungovanie kolektívneho systému, ako aj o ostatných 
skutočnostiach, ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť postavenie EKOLAMP-u vo 
vzťahu k pridruženému členovi. 

 
7.6.  EKOLAMP vynaloží maximálne úsilie, aby všetky činnosti a záväzky vyplývajúce z tejto 

zmluvy vo vzťahu k pridruženému členovi vykonával a plnil hospodárne a účelne.  
 
7.7. EKOLAMP je povinný uchovávať dokumentáciu a iné prostriedky na preukázanie splnenia 

povinnosti zabezpečiť spätný zber a oddelený zber elektroodpadu a ďalšie nakladanie s 
elektroodpadom najmenej po dobu troch rokov od skončenia kalendárneho roka, v ktorom 
k splneniu týchto povinností pridruženého člena EKOLAMP-om došlo. 

 
 V prípade požiadavky orgánu štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve voči 

pridruženému členovi je EKOLAMP povinný (i) bez zbytočného odkladu odovzdať 
pridruženému členovi dokumentáciu a iné prostriedky na preukázanie splnenia povinnosti 
zabezpečiť spätný zber, oddelený zber a ďalšie nakladanie s elektroodpadom za obdobie 
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určené pridruženým členom, prinajmenšom za obdobie predchádzajúcich troch 
kalendárnych rokov, nie však za obdobie dlhšie ako je doba trvania zmluvy (pre vylúčenie 
pochybností platí, že pokiaľ táto zmluva nahrádza predchádzajúcu zmluvu uzatvorenú 
medzi EKOLAMP-om a pridruženým členom, do uvedenej trojročnej lehoty sa započítava 
aj obdobie pred uzatvorením tejto zmluvy – počas trvania predchádzajúcej zmluvy), (ii) 
poskytnúť pridruženému členovi všetku súčinnosť potrebnú na preukázanie, že pridružený 
člen v čase určenom pridruženým členom, prinajmenšom za obdobie predchádzajúcich 
troch kalendárnych rokov, nie však za obdobie dlhšie ako je doba trvania zmluvy, splnil 
povinnosť zabezpečiť spätný zber, oddelený zber a ďalšie nakladanie s elektroodpadom. 

 
 Pri ukončení zmluvy je EKOLAMP na požiadanie pridruženého člena povinný bez 

zbytočného odkladu odovzdať pridruženému členovi dokumentáciu a iné prostriedky na 
preukázanie zabezpečenia splnenia povinnosti zabezpečiť spätný zber, oddelený zber 
a ďalšie nakladanie s elektroodpadom za obdobie určené pridruženým členom, 
prinajmenšom za obdobie predchádzajúcich troch kalendárnych rokov, nie však za 
obdobie dlhšie ako je doba trvania zmluvy (pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ táto 
zmluva nahrádza predchádzajúcu zmluvu uzatvorenú medzi EKOLAMP-om a pridruženým 
členom, do uvedenej trojročnej lehoty sa započítava aj obdobie pred uzatvorením tejto 
zmluvy – počas trvania predchádzajúcej zmluvy).  

 
 
Článok VIII. Povinnosti pridruženého člena 
 
Pridružený člen sa zaväzuje: 
 
8.1. viesť evidenciu o počte (ks) a množstve (kg) Elektrozariadení ním uvedených na trh 

v Slovenskej republike podľa kategórie a druhu vo forme určenej EKOLAMP-om v Prílohe 
III.  

 
8.2. predkladať EKOLAMP-u mesačné hlásenia z evidencie uvedenej v ods. 8.1. najneskôr do 

10 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho mesiaca (a to aj v prípade, ak pridružený 
člen v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci neuviedol na trh v Slovenskej republike 
žiadne Elektrozariadenie), a to on-line cez klientskú zónu na webe.  

 
8.3. uvádzať v hláseniach správne, úplné a pravdivé údaje. 

  
8.4. oznámiť EKOLAMPu najneskôr do 10 dní od ich nastania akékoľvek zmeny údajov, ktoré 

sú predmetom zápisu do Registra výrobcov elektrozariadení za účelom ich oznámenia 
Ministerstvu životného prostredia SR. 

 
8.5. umožniť kontrolu vedenia správnosti, úplnosti a pravdivosti evidencie audítorovi 

poverenému EKOLAMP-om, strpieť vykonanie takejto kontroly a poskytnúť audítorovi 
všetky potrebné a písomne vopred vyžiadané údaje a informácie a všetku potrebnú 
súčinnosť.  

 
8.6. v prípade, že zistí, že v hlásení uviedol neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, podať 

bez zbytočného odkladu opravné hlásenie.  
 

8.7. za porušenie povinnosti podľa ods. 8.2. vyššie uhradiť na výzvu EKOLAMP-u zmluvnú 
pokutu vo výške 10 EUR za každý deň omeškania s predložením mesačného hlásenia 
v zmysle ods. 8.2. vyššie; právo EKOLAMP-u na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 
Pridružený člen nebude v žiadnom prípade zodpovedať za akékoľvek nepriame, špeciálne alebo 
následné škody, vrátane, ale nielen straty príjmu, obchodnej príležitosti a ušlého zisku, ktoré môžu 
vzniknúť v dôsledku porušenia jeho povinností podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 
zmluvou, bez ohľadu na to, či tieto škody vyplývajú zo zodpovednosti za nesplnenie záväzku alebo 
záruky, a bez ohľadu na to, či škoda bola spôsobená úmyselne alebo z nedbanlivosti resp. bez 
ohľadu na zavinenie, a to aj v prípade, ak bol pridružený člen poučený o možnosti vzniku škody 
pre prípad nesplnenia záväzku. Celková zodpovednosť pridruženého člena voči EKOLAMPu na 
základe tejto zmluvy je limitovaná sumou 50.000,- EUR. 
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Článok IX.  Ukončenie zmluvy 
 
9.1. Ukončenie zmluvy bez  uvedenia dôvodu 
 

Pridružený člen môže vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu, a to vždy len ku koncu 
príslušného kalendárneho roka (t.j. k 31.12.), pokiaľ doručí EKOLAMP-u výpoveď 
najneskôr 60 dní pred skončením kalendárneho roka. 

 
 
9.2. Ukončenie zmluvy z dôvodov na strane pridruženého člena 
 

  EKOLAMP môže ukončiť zmluvu jednostranne výpoveďou  
 

• ak pridružený člen je v omeškaní so zaplatením príspevku alebo jeho časti podľa 
článku IV. tejto zmluvy o viac ako 30 dní, 

• ak je pridružený člen v úpadku,  
• ak je pridružený člen v omeškaní s predkladaním hlásení podľa ods. 8.2. o viac ako 

30 dní alebo opakovane v omeškaní i kratšom ako 30 dní, 
• ak pridružený člen neumožní kontrolu vedenia správnosti, úplnosti a pravdivosti 

evidencie audítorovi poverenému EKOLAMP-om, 
• ak si pridružený člen nesplní iné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy a nevykonal 

opatrenia na nápravu v lehote dvadsiatich (20) pracovných dní odo dňa doručenia 
výzvy EKOLAMP-u, v ktorej ho EKOLAMP upozornil na nedostatky s úmyslom  
vypovedať zmluvu, 

• ak pridružený člen neakceptuje zmenu výšky príspevku v zmysle ods. 4.4.1., alebo 
• ak EKOLAMP zistí opakované nezrovnalosti v hláseniach. 

 
Výpovedná lehota v prípade výpovede zmluvy z vyššie uvedených dôvodov je 3 mesiace 
a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 
pridruženému členovi.  V prípade, ak dôjde k opakovanému porušeniu definovanému 
v niektorom z vyššie uvedených ustanovení, je EKOLAMP oprávnený vypovedať zmluvu 
s okamžitou účinnosťou, t.j. platnosť a účinnosť zmluvy sa skončí momentom doručenia 
výpovede pridruženému členovi. Túto skutočnosť musí EKOLAMP uviesť vo výpovedi.  
 

9.3. Ukončenie zmluvy z dôvodov na strane EKOLAMP-u 
 

 
9.3.1. Pridružený člen je oprávnený vypovedať zmluvu v prípade porušenia povinností 

EKOLAMP-u vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k) alebo o) Zákona. 
Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení 
výpovede EKOLAMPu. 
 

9.3.2. Pridružený člen môže ukončiť túto zmluvu jednostranne výpoveďou  z dôvodu porušenia 
zmluvy zo strany EKOLAMP-u (iného než v zmysle bodu 9.3.1. vyššie), ak EKOLAMP 
nevykonal opatrenia na nápravu v lehote tridsiatich (30) pracovných dní od dňa doručenia 
výzvy pridruženého člena na odstránenie porušenia zmluvy s úmyslom vypovedať túto 
zmluvu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede EKOLAMP-u. 
 

9.3.3. Pridružený člen môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak EKOLAMP v lehote najneskôr do 
30.6.2016 nezíska autorizáciu na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov 
podľa Zákona. 
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9.4. Ukončenie zmluvy z iných dôvodov 
 
9.4.1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže ukončiť túto zmluvu jednostranne výpoveďou 

s okamžitou účinnosťou po doručení výpovede druhej zmluvnej strane, ak druhá zmluvná 
strana vstúpi do likvidácie, na majetok druhej zmluvnej strany bol vyhlásený konkurz alebo 
bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo druhá 
zmluvná strana vstúpila do reštrukturalizácie. 
 

9.4.2. Pokiaľ pridružený člen, ktorý je zahraničným výrobcom elektrozariadení nezabezpečí vstup 
ním ustanoveného splnomocneného zástupcu do všetkých práv a povinností pridruženého 
člena z tejto zmluvy podľa bodu 2.3. tejto zmluvy a nespraví tak na výzvu EKOLAMP-u ani 
v lehote do 30.6.2016, bude EKOLAMP oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 
 

 
9.5. Účinky ukončenia zmluvy   
 
9.5.1.  Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa 

zaplatenia zmluvných pokút, náhrady škody a iných sankcií vyplývajúcich z tejto zmluvy.  
 
9.5.2.  V prípade ukončenia tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vysporiadať si vzájomné 

nároky.  
 
Článok X.  Záverečné ustanovenia 
 
10.1.  Nesplnenie cieľov zberu a minimálnych cieľov zhodnotenia a recyklácie 

elektroodpadu 
 
10.1.1. Pridružený člen berie na vedomie, že zodpovednosť za splnenie povinností podľa § 27 

ods. 4 písm. e) a g) Zákona neprechádza v zmysle ust. § 27 ods. 11 Zákona (t.j. zo Zákona) 
uzatvorením tejto zmluvy na EKOLAMP. Tým nie je dotknutá zodpovednosť EKOLAMP-u 
voči pridruženému členovi za nesplnenie týchto povinností, pokiaľ nie je v tejto zmluve 
uvedené inak.  

 
10.1.2. EKOLAMP nezodpovedá za nesplnenie cieľov pridruženého člena pre zber a minimálnych 

cieľov pridruženého člena pre zhodnotenie a recykláciu elektroodpadu v zmysle prílohy č. 
3 Zákona za kalendárny rok, v ktorom dôjde k ukončeniu tejto zmluvy inak ako v zmysle 
ust. ods. 9.1 tejto zmluvy (t.j. pred uplynutím príslušného kalendárneho roka) z dôvodov 
na strane pridruženého člena, t.j. v zmysle ods. 9.2. a/alebo 9.4. tejto zmluvy, prípadne 
dohodou z podnetu pridruženého člena.  
 

10.2.  Použitie názvu, loga a ochrannej známky EKOLAMP-u 
 

EKOLAMP týmto udeľuje výslovný súhlas pridruženému členovi na bezodplatné 
používanie názvu a loga EKOLAMP a ochrannej známky eko lamp Slovakia, ktorú má 
EKOLAMP zaregistrovanú, a to vo vzťahu ku všetkým činnostiam a aktivitám súvisiacich 
s elektroodpadom, s jeho zberom, zhodnotením a recykláciou.  

 
10.3.   Doručovanie písomností 
 

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, korešpondencia súvisiaca s touto zmluvou sa 
považuje za platne doručenú, ak bola doručená druhej zmluvnej strane vo forme 
doporučenej listovej zásielky na poslednú známu adresu, a to na tretí deň od jej odoslania, 
aj keď sa druhá zmluvná strana o jej doručení nedozvedela, alebo formou e-mailu, pričom 
sa považuje za doručenú na nasledujúci deň po dni odoslania na e-mailovú adresu 
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Dokumenty, ktoré sa týkajú zmeny alebo zániku tejto 
zmluvy musia byť vždy doručované v písomnej forme.  

 
V prípade, že zmluvná strana, ktorej je akákoľvek listina doručená e-mailom, požiada o 
doručenie takejto listiny spolu s podpisom oprávnenej osoby poštou, je druhá zmluvná 
strana povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich (5) pracovných dní takúto 
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listinu podpísanú oprávnenou osobou podať na poštovú prepravu pre druhú zmluvnú 
stranu, a to vo forme doporučenej listovej zásielky. 

 
10.4.   Dodatky k zmluve    
 

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami, pokiaľ nie je v tejto zmluve ustanovené inak.  

 
EKOLAMP je oprávnený zmeniť zmluvu jednostranne výlučne len z dôvodu jej zosúladenia 
s príslušným právnym predpisom a z dôvodu naplnenia podmienok jeho autorizácie, a to 
i v prípade, že takáto zmena môže mať za následok podstatné rozšírenie povinností 
pridruženého člena. Takéto zmena zmluvy musí byť písomne oznámená pridruženému 
členovi najneskôr 30 dní pred dňom, keď má vstúpiť do účinnosti. Bez ohľadu na vyššie 
uvedené EKOLAMP je oprávnený zmluvu tiež jednostranne zmeniť z dôvodu zmeny výšky 
príspevku v zmysle ods. 4.4.1. tejto zmluvy. 

 
 
10.5. Rozhodné právo a riešenie sporov 
 

Práva a povinností v tejto zmluve neupravené sa spravujú právnym poriadkom platným 
v Slovenskej republike, najmä Zákonom a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov. 

 
V prípade sporov týkajúcich sa platnosti, výkladu alebo plnenia zmluvy sa zmluvné strany 
zaväzujú problém prediskutovať v snahe vyriešiť ho mimosúdne. V prípade neúspešného 
vyriešenia sporu mimosúdne sa zmluvné strany dohodli na právomoci Rozhodcovského 
súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave (ďalej len „RSOPK“) podľa 
jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto 
súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné a záväzné. 

 
10.6. Pridružený člen vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že EKOLAMP obdobné zmluvy 

uzatvára i s ďalšími pridruženými členmi, ktorí sa chcú zapojiť do kolektívneho systému 
nakladania s elektroodpadom pochádzajúcim z Elektrozariadení.  

 
10.7. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, 

nemá to vplyv na ostatné ustanovenia tejto zmluvy, pokiaľ z povahy zmluvy, z jej obsahu 
alebo okolností, za ktorých sa uzatvorila nevyplýva, že toto ustanovenie nemožno oddeliť 
od ostatného obsahu zmluvy.  

 
10.8.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu s ňou pripájajú svoje podpisy.  
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Podpísané  
 
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v Nových Zámkoch  
dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.   
 
Za pridruženého člena  Za EKOLAMP  
  
  
  
Meno:  Meno: Ing. Oliver Čelko 
 
Funkcia:  

 
Funkcia: výkonný riaditeľ 

  
  
  
Meno:  Meno: Ing. Tomáš Rychetský 
 
Funkcia:  

 
Funkcia: výkonný riaditeľ 
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