Č. zmluvy u mandatára:

/P/2021

MANDÁTNA ZMLUVA
(ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa ust. 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
medzi
1. Mandantom:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC (SWIFT):
Registrácia:
V zastúpení:

OR OS

odd.: , vl. č.

/

a
2. Mandatárom:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC(SWIFT):
Registrácia:
V zastúpení:

NOWAS s.r.o.
Račianska 66, 831 02 Bratislava
45 957 657
SK2023160458
Tatra banka, a.s.
2927848268/1100
SK67 1100 0000 0029 2784 8268
TATRSKBX
OR OS Bratislava I., odd.: Sro, vl. č. 69367/B
PaedDr. Gréta Gašparovičová
1. Základné ustanovenia

1.1. Mandant je výrobcom pneumatík v zmysle ust. § 69 ods. 6 zákona (ďalej len
„pneumatiky“) a vzťahuje sa naň rozšírená zodpovednosť výrobcov a plnenie
vyhradených povinností v súlade s § 27 ods. 3 zákona. Mandant má záujem zabezpečiť
plnenie týchto povinností podľa § 27 ods. 4 a § 70 zákona prostredníctvom organizácie
zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“), ktorá zabezpečuje systém združeného
nakladania s odpadom v súlade s ust. § 27 ods. 6 písm. b) zákona a súvisiacich
vykonávacích predpisov. Pre tento účel mandant týmto splnomocňuje mandatára na
uskutočnenie všetkých potrebných úkonov súvisiacich s plnením povinností mandanta.
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1.2. Mandatár je OZV podľa § 28 ods. 1 zákona a na základe autorizácie udelenej
Ministerstvom životného prostredia SR (ďalej len „ministerstvo“) dňa 23.6.2016 a pre
mandanta na jeho účet zariadi plnenie povinností podľa bodu 1.1. tejto zmluvy, za čo
sa mandant zaväzuje zaplatiť mandatárovi odplatu.
1.3. Mandant berie na vedomie, že uzatvorením tejto zmluvy prechádza jeho zodpovednosť
za splnenie vyhradených povinností podľa bodu 1.1. zmluvy na mandatára.
2.

Predmet zmluvy

2.1. Mandatár sa zaväzuje zabezpečiť pre mandanta:
2.1.1. registráciu v Registri výrobcov pneumatík (ďalej len „Register“) a ohlásiť do
Registra zmenu registrácie mandanta na základe jeho bezodkladného
oznámenia v súlade s § 27 ods. 12 písm. c). Pre účely registrácie vydá
mandatár pri podpise zmluvy potvrdenie podľa § 30 ods. 3 zákona, ktoré
tvorí Prílohu č. 3 zmluvy
2.1.2. zber, zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov vzniknutých z pneumatík,
ktoré mandant uviedol na trh alebo distribuoval a ktoré sú súčasťou oddelene
vyzbieraných zložiek komunálnych odpadov, a to najmenej vo výške
zberového podielu mandanta v súlade s § 73 ods. 7 zákona
2.1.3. vedenie súhrnnej evidencie o pneumatikách uvedených na trh v Slovenskej
republike na základe mandantom zaslaných podkladov
2.1.4. ohlásenie súhrnných údajov v stanovenom termíne príslušným orgánom
odpadového hospodárstva
2.1.5. uchovávanie údajov z evidencie po dobu najmenej päť rokov
2.1.6. odborné poradenstvo súvisiace s vedením evidencie v zmysle platných
právnych predpisov.
2.2. Mandant sa zaväzuje, že mandatárovi:
2.2.1. uhradí náklady podľa čl. 5
2.2.2. poskytne pravdivé a úplné údaje a informácie potrebné na plnenie povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy a súvisiacich ustanovení zákona
2.2.3. bezodkladne oznámi každú zmenu v identifikačných údajoch, v právnom
postavení či iné zmeny, ktoré môžu mať vplyv na riadne plnenie povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy
2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že splnenie ďalších povinností mandanta, ktoré mu
vyplývajú zo zákona a ktoré nie sú vymedzené touto zmluvou, môže mandatár
zabezpečiť po predchádzajúcej dohode s mandantom na základe objednávky (napr.
interný audit súvisiaci s odpadmi, poradenstvo v oblasti odpadov nad rámec predmetu
tejto zmluvy a pod.) a za zvlášť dohodnutú odplatu.
2.4. Zmluvné strany súhlasia, že ich vzájomné vzťahy sú vymedzené predovšetkým touto
zmluvou a následne príslušnými ustanoveniami zákona a jeho vykonávacími predpismi
aj v ich neskoršom platnom znení a neprechádzajú na inú osobu.
2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár môže plnenie predmetu tejto zmluvy
zabezpečiť aj prostredníctvom tretích osôb, pričom za plnenie zodpovedá tak, ako by
ho uskutočnil sám.
3. Povinnosti mandanta
3.1. Mandant sa zaväzuje, že:
3.1.1. podpisom tejto zmluvy splnomocňuje mandatára na podanie žiadosti o zápis
do Registra, resp. na ohlásenie zmeny zápisu v Registri podľa bodu 2.1.1.
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3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

3.1.9.

tejto zmluvy a pre tento účel poskytne mandatárovi potrebné údaje na
tlačive, ktoré tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy (Príloha č. 2 – Žiadosť o zápis
do Registra výrobcov pneumatík).
bude viesť úplnú a pravdivú evidenciu o pneumatikách uvedených na trh v
priebehu kalendárneho štvrťroka a pravidelne bude ohlasovať mandatárovi
údaje z tejto evidencie do on-line systému mandatára v termíne do 10 dní po
uplynutí každého kalendárneho štvrťroka; údaje o pneumatikách sa uvádzajú
v tonách s presnosťou najviac na tri desatinné miesta a zasielajú sa
prostredníctvom on-line systému mandatára na tlačive, ktoré je v súlade s
príslušným vykonávacím predpisom
súhlasí, že ohlásenie podľa bodu 3.1.2. zaslané prostredníctvom on-line
systému mandatára sa považuje za záväznú objednávku, na základe ktorej
bude účtovaná odplata podľa čl. 5. zmluvy.
neodkladne oznámi mandatárovi zmenu výkazu alebo akúkoľvek chybu
v údajoch výkazu
súhlasí s overením správnosti ohlásených údajov z evidencie, ktoré môže
mandatár vykonať v súlade s § 28 ods. 4 písm. j) a pre tento účel predloží
mandatárovi na vyžiadanie doklady preukazujúce správnosť poskytnutých
údajov o množstve pneumatík a to do 30 dní odo dňa doručenia písomnej
žiadosti mandatára v súlade s § 27 ods. 12 písm. d) zákona. Mandant týmto
berie na vedomie, že prípadné nedostatky zistené týmto overením je
mandatár povinný následne ohlásiť koordinačnému centru a Slovenskej
inšpekcii životného prostredia
oznámi mandatárovi každú zmenu údajov, ktorá má byť predmetom
ohlásenia do Registra to najneskôr do 10 dní od vzniku zmeny
bude uchovávať doklady o evidencii pneumatík v písomnej alebo
elektronickej podobe po dobu najmenej päť rokov
súhlasí s úhradou škody spôsobenej mandatárovi v prípade uloženia sankcie
za porušenie povinností súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy v
prípade, ak dôvodom pre uloženie sankcie bolo porušenie záväzkov
mandanta vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo porušenie ustanovení zákona a
príslušných predpisov súvisiacich s plnením tejto zmluvy
za poskytnuté plnenia podľa predmetu tejto zmluvy mandatárovi riadne
zaplatí odplatu podľa podmienok dojednaných v čl. 5. tejto zmluvy. V
súvislosti s tým mandant súhlasí s cenníkom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto
zmluvy a s následným Oznámením o cenách, ktoré bude zaslané mandantovi
v súlade s bodom 5.8. zmluvy.
4.

Povinnosti mandatára

4.1. Mandatár sa zaväzuje, že:
4.1.1. plnenie predmetu tejto zmluvy zabezpečí v súlade s čl. 2. tejto zmluvy
4.1.2. v prípade kontroly zo strany orgánov štátnej správy odpadového
hospodárstva poskytne mandantovi doklady o plnení predmetu tejto zmluvy
podľa bodu 4.1.1. a to do piatich pracovných dní od písomného vyžiadania
mandanta
4.1.3. najneskôr do 31. marca kalendárneho roka bude informovať mandanta o
rozsahu splnenia vyhradených povinností podľa bodu 1.1. tejto zmluvy
4.1.4. oznámi do Registra každú zmenu údajov, ktoré mu mandant oznámil
v súlade s bodom 2.2.3
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4.1.5. súhlasí s úhradou škody spôsobenej mandantovi v prípade uloženia sankcie
za porušenie povinností súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy v
prípade, ak dôvodom pre uloženie sankcie bolo porušenie záväzkov
mandatára vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo porušenie ustanovení zákona
a príslušných predpisov súvisiacich s plnením tejto zmluvy okrem prípadov,
kedy mandant bol v omeškaní s riadnym plnením všetkých povinností
uložených touto zmluvou
4.1.6. mandantovi za poskytnuté plnenia predmetu tejto zmluvy vystaví faktúru
v súlade s čl. 5. tejto zmluvy.
4.1.7. mandantovi zašle Oznámenie o cenách v súlade s bodmi 5.6. až 5.9. tejto
zmluvy.
5.

Odplata mandatárovi a platobné podmienky

5.1. Mandant sa zaväzuje, že zaplatí mandatárovi za štvrťročné plnenie predmetu zmluvy
odplatu na základe faktúry vystavenej mandatárom. Prijatie výkazu do on-line systému
mandatára sa považuje za záväznú objednávku a dátum prijatia výkazu je dátumom
dodania služby.
5.2. Mandant uhradí mandatárovi odplatu podľa bodu 5.1. na základe faktúry vystavenej
mandatárom. Faktúra vystavená mandatárom musí obsahovať všetky predpísané
náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.
5.3. Vo faktúre bude k odplate pripočítaná príslušná sadzba DPH podľa platných právnych
predpisov o dani z pridanej hodnoty.
5.4. Faktúra je splatná najneskôr do 14 dní odo dňa jej vystavenia mandantovi.
5.5. Odmena je zaplatená dňom jej pripísania na bankový účet mandatára uvedený vo
faktúre.
5.6. Výška odplaty sa vypočíta ako súčin hmotnosti pneumatík v tonách, ktoré mandant
uviedol v štvrťročnom výkaze, a sadzby za tonu podľa Oznámenia o cenách, ktoré
tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
5.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Oznámenie o cenách podľa bodu 5.6. sa môže meniť
v priebehu trvania tejto zmluvy a v prípade zmien právnych predpisov, ktoré budú mať
zásadný vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy, pričom mandant berie na vedomie, že
úprava ceny súvisí s výškou nákladov na prevádzkovanie systému združeného
nakladania s vyhradenými prúdmi odpadov prostredníctvom zberných miest.
5.8. Mandatár zašle mandantovi nové Oznámenie o cenách s vyznačením začatia doby
platnosti a to najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka, za ktorý bude mandatár
následne vystavovať faktúru mandantovi po obdržaní jeho výkazu.
5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou Oznámenia o cenách bude aj tzv. paušálny
poplatok, na ktorý vzniká mandatárovi nárok v prípade tzv. nulového výkazu alebo
v prípade, ak by fakturácia podľa bodu 5.6. nedosiahla výšku stanoveného paušálneho
poplatku. Ak predmetom štvrťročnej fakturácie bude paušálny poplatok, uplatnia sa
primerane body 5.1 až 5.5. tejto zmluvy.
5.10. V prípade, že mandant nesúhlasí s Oznámením o cenách, je oprávnený písomne
odstúpiť od tejto zmluvy v zmysle čl. 7. tejto zmluvy.
5.11. V prípade omeškania mandanta s platbou dohodnutej odplaty je mandatár
oprávnený účtovať mandantovi úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka.
5.12. V prípade omeškania mandanta s úhradou faktúry vystavenej mandatárom podľa
tejto zmluvy o viac ako 30 dní po dátume splatnosti mandatár nie je povinný plniť
svoje záväzky z tejto zmluvy a to až do úplného zaplatenia všetkých dlžných faktúr.
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V takomto prípade mandatár nezodpovedá mandantovi za škodu, ktorá mu vznikne
v dôsledku neplnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a mandant si nemôže
uplatniť u mandatára náhradu škody z prípadnej pokuty udelenej orgánom štátneho
dozoru. Mandant prehlasuje, že si je vedomý týchto skutočností a berie na vedomie, že
mandatár nie je povinný ho osobitne informovať o pozastavení plnenia.
5.13. V prípade omeškania mandanta s úhradou faktúry podľa bodu 5.12. je mandant
povinný túto skutočnosť ohlásiť koordinačnému centru v súlade s § 28 ods. 4 písm. t)
zákona.
5.14. V prípade ukončenia zmluvy v zmysle bodu 7.3.2. vzniká mandantovi nárok na
vrátanie poskytnutých finančných prostriedkov v rozsahu nesplnených povinností zo
strany mandatára a to formou dobropisu.
5.15. Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár je oprávnený fakturovať mandantovi
pomernú časť nákladov primerane vo výške jeho trhového podielu, najmenej však vo
výške jedného paušálneho poplatku na tvorbu finančnej garancie podľa § 31a) zákona
slúžiacej na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti
výrobcov. Uvedené platí aj v priebehu kalendárneho roka za účelom doplnenia
finančnej garancie v prípade jej čerpania.
5.16. Pomerná časť bude mandantovi fakturovaná samostatnou faktúrou bez DPH, o čom
bude mandant vopred oboznámený. Na podmienky fakturácie sa primerane vzťahujú
súvisiace ustanovenia čl. 5 zmluvy okrem bodu 5.3.
6.

Ostatné dojednania

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že:
6.1.1. plnenie predmetu tejto zmluvy začína prvým zaslaním údajov mandanta
mandatárovi podľa bodu 3.1.2. tejto zmluvy
6.1.2. povinnosť mandatára podľa bodu 2.1.1. tejto zmluvy je splnená zaslaním
žiadosti o zápis resp. zmenu do Registra
6.1.3. ak táto zmluva nestanovuje inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných
strán príslušnými platnými ustanoveniami zákona, Obchodného zákonníka,
a ostatných súvisiacich predpisov
6.1.4. túto zmluvu je možné meniť len na základe dohody oboch zmluvných strán
a to formou očíslovaných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami
oboch zmluvných strán
6.1.5. znenie zmluvy je predmetom obchodného tajomstva okrem základných
identifikačných údajov zmluvných strán a údajov o množstvách, ktoré sa
zasielajú príslušným inštitúciám.
6.1.6. prípadný zisk hospodárenia z činností súvisiacich s plnením predmetu tejto
zmluvy bude použitý na plnenie povinností v nasledujúcom kalendárnom
roku po roku, kedy k vytvoreniu zisku došlo.
6.2. Mandant podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas:
6.2.1. so spracovaním osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov
a o voľnom pohybe týchto údajov General Data Protection Regulation (GDPR) (viac na
vykazy.nowas.sk)
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6.2.2. so zasielaním notifikačných e-mailových správ mandatára, súvisiacich najmä
s výkazníctvom v zmysle čl. 3, bod 3.1.2 zmluvy a ostatných informačných správ
mandatára týkajúcich sa zmien právnych predpisov a/alebo aktuálnych informácií
súvisiacich s predmetom tejto zmluvy.
7.

Trvanie zmluvy

7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2024, čo je doba platnosti
autorizácie mandatára, ktorú mu udelilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) na výkon činnosti organizácie zodpovednosti
výrobcov, pričom zmluvný vzťah musí trvať najmenej dva kalendárne roky.
7.2. Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
7.3. Mandant je oprávnený zmluvný vzťah s mandatárom ukončiť:
7.3.1. výpoveďou, a to len
7.3.1.1.do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie
zodpovednosti výrobcov vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a) až c),
e) až g, k), m) a o) zákona; výpovedná doba je 30 kalendárnych dní a
začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede,
7.3.1.2.k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu, pričom
výpoveď mandanta musí byť doručená mandatárovi do 30. septembra
v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený; uvedené platí pri
dodržaní dvojročnej lehoty podľa bodu 7.1.
7.3.2. odstúpením od zmluvy, ak ministerstvo právoplatne zruší autorizáciu
mandatárovi podľa § 94 ods. 2 zákona.
7.4. Mandatár je oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle § 28 ods. 8 zákona.
7.5. Mandatár je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak si mandant neplní povinnosti
vyplývajúce mu z tejto zmluvy a nedôjde k náprave ani na základe písomnej výzvy s
poskytnutím primeranej lehoty v dĺžke najmenej jedného mesiaca od doručenia výzvy.
7.6. Ukončením zmluvného vzťahu nezaniká nárok na zaplatenie odplaty mandatárovi,
pokiaľ tento nárok vznikol pred ukončením zmluvného vzťahu.
7.7. Ukončením zmluvného vzťahu nezaniká ani nárok na náhradu škody, pokiaľ dôvody
vzniku škody vznikli počas trvania tejto zmluvy. Zánikom zmluvy ostáva zachovaný aj
nárok na náhradu škody, pokiaľ táto vznikla počas trvania tejto zmluvy.

8. Záverečné ustanovenia
8.1. Písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa zasielajú na adresy zmluvných strán uvedené
v záhlaví tejto zmluvy; zmenu adresy je potrebné bezodkladne nahlásiť druhej
zmluvnej strane a to aj v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Písomnosť sa
považuje za doručenú uplynutím odbernej lehoty po jej uložení na príslušnej pošte. Ak
adresát odmietne doručovanú písomnosť prijať, považuje sa písomnosť za doručenú
dňom, kedy bolo jej prijatie odmietnuté.
8.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu dojednali slobodne a vážne a za nie
nevýhodných podmienok a s obsahom zmluvy bez výhrad súhlasia, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.
Mandátna zmluva – pneumatiky – NOWAS s.r.o.

6

8.3. Táto zmluva obsahuje 7 strán a 3 prílohy a je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, a to
po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

Zoznam príloh:
Príloha č. 1. - Oznámenie o cenách
Príloha č. 2. - Žiadosť o zápis do Registra
Príloha č. 3. - Potvrdenie

V ................................., dňa ……..…..…2021

......................................................................
meno
za mandanta

V Bratislave, dňa .......................2021

........................................................
PaedDr. Gréta Gašparovičová, konateľ
za mandatára

Príloha č. 1
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Oznámenie o cenách pneumatík
platné od 1.1.2021

Obalová komodita
1

Pneumatiky

2

Paušálny poplatok **

Sadzba
v EUR/tona *
165,00
45,- EUR/štvrťrok *

* ceny sú uvedené bez DPH
** paušálny poplatok sa účtuje štvrťročne a to v prípade, ak štvrťročná fakturácia vypočítaná
ako hmotnosť pneumatík x sadzba nepresiahne výšku paušálneho poplatku
V súlade s Mandátnou zmluvou je mandatár oprávnený fakturovať mandantovi pomernú
časť nákladov na tvorbu finančnej garancie.

Príloha č. 3
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POTVRDENIE
podľa § 30 ods. 3 zákona č. 79/2015 o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon“)
NOWAS s.r.o.
ako organizácia zodpovednosti výrobcov autorizovaná v zmysle § 89 ods. 1 písm. b) zákona
týmto potvrdzuje, že pre výrobcu pneumatík
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
plní vyhradené povinnosti súvisiace s rozšírenou zodpovednosťou výrobcov
podľa § 27 a nasl. zákona
kolektívne a to na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy na pneumatiky.

Ukončením zmluvného vzťahu stráca toto potvrdenie platnosť.

Ing. Tatjana Straková, konateľ
NOWAS s.r.o.
Bratislava, dňa ......................
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