ZMLUVA
O PLNENÍ VYHRADENÝCH POVINNOSTÍ
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:
SEWA, a.s.
sídlo: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 942 355, IČ DPH: SK 2022031924
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3625/B
zastúpená: Ing. Jozefom Kozákom, výkonným riaditeľom
(ďalej len „OZV“)

a
Člen vyplní obchodné meno
sídlo: Člen vyplní ulicu, obec a PSČ sídla
IČO: Vyplniť, IČ DPH: Vyplniť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Vyplniť, Oddiel: Vyplniť, Vložka číslo: Vyplniť
zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Vyplniť, Číslo ž. r. Vyplniť
zastúpená: Člen vyplní meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb s podpisovým právom
(ďalej len „Člen“)
týkajúca sa
spolupráce pri vytvorení, prevádzkovaní a efektívnom fungovaní systému združeného
nakladania zabezpečujúceho zber, prepravu, spracovanie a recykláciu použitých batérií
a akumulátorov
ČLÁNOK I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Člen je v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) výrobcom vyhradených výrobkov,
a to batérií a akumulátorov (ďalej len „BaA“).
2. Úlohou OZV je zriadenie a prevádzkovanie systému združeného nakladania s použitými
prenosnými a priemyselnými BaA zabezpečujúceho pre výrobcov prenosných a priemyselných
BaA zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a súvisiace nakladanie (ďalej len „zber a
spracovanie“) s použitými BaA, plnenie informačných, evidenčných a ohlasovacích povinností,
ktoré sú výrobcovia BaA ako vyhradené povinnosti podľa § 27 ods. 6 a súvisiacich ustanovení
Zákona o odpadoch a nadväzujúcich právnych predpisov povinní plniť (ďalej len „Systém
združeného nakladania“).
3. OZV a Člen majú záujem spolupracovať v oblasti kolektívneho zabezpečenia plnenia vyhradených
povinností vo vzťahu k použitým prenosným a priemyselným BaA.
4. BaA a iné pojmy definované v Zákone o odpadoch alebo súvisiacich právnych predpisoch majú na
účely Zmluvy rovnaký význam ako podľa uvedených predpisov.

ČLÁNOK II
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. OZV sa zaväzuje efektívne prevádzkovať Systém združeného nakladania pre Člena a pre iné osoby,
pre ktoré zabezpečuje plnenie vyhradených povinností kolektívne prostredníctvom Systému
združeného nakladania prevádzkovaného OZV na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností
s OZV (ďalej len „členovia“).
2. OZV sa zaväzuje pre Člena zabezpečovať riadne a včasné plnenie vyhradených povinností k prenosným
a priemyselným BaA a odpadu z nich. OZV uvedené služby zabezpečí tak, že ich objedná u osôb
oprávnených na ich poskytovanie (ďalej len „Servisné spoločnosti“) a podľa potreby uzatvorí zmluvy
o zabezpečení nakladania s príslušnými vyhradenými prúdmi odpadu s obcami.
3. OZV môže zabezpečením plnenia vyhradených povinností vo vzťahu k použitým BaA poveriť aj
iné organizácie zodpovednosti výrobcov alebo tretie osoby prevádzkujúce systémy nakladania
s použitými BaA. OZV však Členovi zodpovedá, akoby Zmluvu plnila sama.
4. OZV sa zaväzuje riadne a včas plniť ohlasovacie povinnosti Člena, ktoré sú vyhradenými
povinnosťami podľa Zákona o odpadoch. OZV sa zaväzuje riadne a včas plniť za Člena aj povinnosť
zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných
údajov podľa § 27 ods. 4 písm. a) a súvisiacich ustanovení Zákona o odpadoch, ak na to Člen vystaví
potrebné plnomocenstvo v znení bližšie špecifikovanom v prílohe č. 1 Zmluvy.
5. OZV je povinná pri plnení Zmluvy postupovať čo najhospodárnejšie. OZV je oprávnená objednať
služby v rámci Systému združeného nakladania len u takých Servisných spoločností, ktoré budú
vykonávať svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi a zároveň v súlade s oprávnenými
záujmami Člena. Člen je oprávnený prostredníctvom OZV kontrolovať činnosť Servisných
spoločností pri vykonávaní ich činnosti v rámci Systému združeného nakladania.
6. OZV sa zaväzuje viesť súhrnne aj za jednotlivých výrobcov evidenciu o BaA a použitých BaA
v súlade so Zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi.
7. OZV sa zaväzuje umožniť Členovi nahliadnuť do dokumentov súvisiacich so zabezpečením zberu
a spracovania použitých BaA v rámci Systému združeného nakladania.
8. Člen sa zaväzuje poskytnúť OZV svoju súčinnosť, aby bolo zabezpečené riadne a efektívne
fungovanie Systému združeného nakladania a zároveň využívať služby OZV v rozsahu stanovenom
Zmluvou.

9. Člen má právo zúčastniť sa zasadnutí orgánov OZV.
ČLÁNOK III
NÁHRADA NÁKLADOV OZV
1.

Člen sa zaväzuje uhradiť OZV náklady účelne a preukázateľne vynaložené na vytvorenie,
financovanie a prevádzkovanie Systému združeného nakladania a na plnenie registračných
a ohlasovacích povinností podľa článku II, odsek 4 veta druhá Zmluvy.

2.

Člen je povinný plniť povinnosť uvedenú v odseku 1 tohto článku tak, že za každý kalendárny
štvrťrok uhradí OZV platbu vo výške určenej ako násobok množstva BaA uvedených na trh
a sadzieb uvedených v prílohe č. 2 Zmluvy. OZV je povinná Členovi vystaviť na platbu podľa tohto
odseku do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku faktúru splatnú do 14
(štrnástich) dní od jej doručenia. Výnimkou je faktúra vstupného jednorazového administratívneho
poplatku podľa článku IV Zmluvy, ktorú OZV vystaví do 7 (siedmich) dní po podpise Zmluvy.
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3.

Ak sa Člen a OZV dohodli, že OZV zabezpečí plnenie povinností Člena aj za uplynulé obdobia, je
Člen povinný uhradiť platbu podľa odseku 2 prvej vety tohto článku aj za BaA, ktoré uviedol na
trh v príslušných obdobiach, a to na základe faktúry a v lehote podľa dohody. Ak rozsah povinností,
ktoré musí OZV pre Člena zabezpečiť, podľa prvého znenia Zákona o odpadoch najmä rozsah
povinnosti zabezpečiť zber a spracovanie použitých BaA určený Zákonom o odpadoch na základe
množstva BaA uvedených na trh v predchádzajúcom roku, bude podľa Zákona o odpadoch
a nadväzujúcich právnych predpisov podstatne väčší ako množstvo BaA uvedené Členom na trh za
príslušné obdobie, má OZV právo požiadať Člena o zodpovedajúce zvýšenie platby podľa odseku
2 prvej vety tohto článku. Ak Člen požiadavku neakceptuje, má každá zmluvná strana právo
odstúpiť od Zmluvy.

4.

Člen udeľuje v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) súhlas, aby mu OZV zasielala faktúru
podľa odseku 2 tohto článku 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. Člen berie na vedomie a súhlasí s tým, že Elektronická
faktúra je náhradou za faktúru v papierovej forme.

6.

OZV sa zaväzuje zasielať Členovi Elektronickú faktúru prostredníctvom e-mailu na e-mailovú
adresu osoby zodpovednej za platobný styk uvedenej v elektronickom registračnom formulári
Člena na internetovej stránke OZV www.sewa.sk. Člen sa zaväzuje mať po celú dobu platnosti
Zmluvy zabezpečený prístup k e-mailovej adrese určenej na doručovanie Elektronickej faktúry
a aktualizovať ju. Člen vyhlasuje, že má výlučný prístup k tejto e-mailovej adrese.

7.

Člen je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť OZV akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať
vplyv na doručovanie Elektronickej faktúry, najmä zmenu e-mailovej adresy.

8.

Ak Členovi nie je Elektronická faktúra doručená v lehote na vystavenie faktúry podľa odseku 2
tohto článku, je povinný to bez zbytočného odkladu oznámiť OZV. V prípade nesplnenia tejto
povinnosti nie je OZV povinná preukazovať odoslanie Elektronickej faktúry.

9.

Elektronická faktúra sa považuje za doručenú a jej obsah za oznámený Členovi dňom jej odoslania
na e-mailovú adresu Člena.

10. OZV nezodpovedá za poškodenie, únik, stratu alebo neúplnosť údajov uvedených v Elektronickej
faktúre a ani za akékoľvek iné škody, ak poškodenie, strata alebo neúplnosť údajov boli spôsobené
poruchou v komunikácii v sieti internet alebo z dôvodov na strane Člena.
11. OZV si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vystaviť a doručovať faktúru za ktorékoľvek
obdobie (i) namiesto dokumentu v elektronickej forme vo forme písomnej alebo (ii) popri
elektronickej forme aj vo forme písomnej. 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.
12. Vyššie uvedené ustanovenia odsekov 4 až 11 tohto článku o Elektronickej faktúre sa primerane
vzťahujú aj na prehľad o zbere a spracovaní použitých BaA a podiel Člena podľa článku V odsek
1 Zmluvy.

13. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa na prehľad o zbere a spracovaní použitých BaA a podiel Člena
podľa článku V odsek 1 Zmluvy a súvisiace prejavy vôle, informácie a doručovanie primerane
vzťahujú ustanovenia čl. VIII odsek 8 a 9 Zmluvy.
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ČLÁNOK IV
VSTUPNÝ ADIMINISTRATÍVNY POPLATOK
Člen je povinný OZV uhradiť popri nákladoch podľa predošlého článku aj vstupný jednorazový
administratívny poplatok vo výške 200,- € (dvesto eur) bez DPH. Tento poplatok Člen neplatí, ak uhradil
OZV vstupný jednorazový administratívny poplatok podľa zmluvy o plnení vyhradených povinností
týkajúcej sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení alebo iného vyhradeného prúdu odpadov.
ČLÁNOK V
INFORMOVANIE
1. OZV je povinná bez zbytočného odkladu informovať Člena o dôležitých skutočnostiach súvisiacich
s vytvorením a fungovaním Systému združeného nakladania. OZV je povinná najmä predložiť
Členovi prehľad o zbere a spracovaní použitých BaA vrátane podielu z množstva zozbieraných
a spracovaných použitých BaA ako rozsahu splnenia vyhradených povinností, v ktorom uvedie aj
podiel zo zozbieraných a spracovaných použitých BaA pripadajúcich na Člena podľa jeho podielu
(ďalej len „Podiel Člena“). Podiel Člena sa určí podľa podielu množstva použitých BaA, ktorých
zber a spracovanie je Člen povinný podľa Zákona o odpadoch a súvisiacich právnych predpisov
zabezpečiť a celkového množstva použitých BaA, ktorých zber a spracovanie sú povinní zabezpečiť
všetci členovia spolu. OZV predkladá uvedený prehľad a určí Podiel Člena podľa množstiev BaA
riadne a včas nahlásených členmi, a to za celý kalendárny rok, najneskôr do 31. marca
nasledujúceho roka. OZV určí Podiel Člena osobitne pre prenosné a pre priemyselné BaA.
2. Člen je povinný OZV predložiť najneskôr pri podpise Zmluvy ohlásenia údajov z evidencie o BaA
a o použitých BaA, ktoré boli alebo mali byť predložené Ministerstvu životného prostredia
Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP“) podľa Zákona o odpadoch alebo predchádzajúcich
právnych predpisov za posledný uplynulý kalendárny rok pred podpisom Zmluvy.
3. Člen je povinný bez zbytočného odkladu poskytovať OZV všetky dôležité informácie, ktoré získa
a ktoré súvisia so Zmluvou, najmä je povinný:
a) predložiť OZV hlásenie o BaA v predošlom štvrťroku na účely zabezpečenia plnenia evidenčnej
a ohlasovacej povinnosti Člena v lehote, rozsahu a štruktúre uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy,
b) bezodkladne informovať OZV o zmenách, ktoré je povinný podľa Zákona o odpadoch
oznamovať štátnemu orgánu alebo určenej osobe.
4. Člen sa zaväzuje bezodkladne umožniť OZV na jej požiadanie nahliadnuť do jeho dokumentov
a evidencií v rozsahu potrebnom na preverenie správnosti a pravdivosti údajov uvedených v odseku
2 a 3 tohto článku.
5. Ak Člen neohlási OZV riadne a včas údaje podľa prílohy č. 3 Zmluvy ani po výzve OZV, môže byť
množstvo BaA uvedených na trh na účely stanovenia rozsahu povinností, ktoré musí OZV pre Člena
zabezpečiť, najmä rozsahu povinnosti zabezpečiť zber a spracovanie použitých BaA, určenia
Podielu Člena a výpočtu úhrady podľa článku III Zmluvy určené podľa odhadu OZV.
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6. Ak Člen neohlási OZV údaje podľa prílohy č. 3 Zmluvy ani po výzve OZV, má OZV nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 3320,- € (tritisíc tristodvadsať eur). Tým nie je dotknutý nárok OZV na
náhradu škody vo výške presahujúcej uplatnenú zmluvnú pokutu.
ČLÁNOK VI
MLČANLIVOSŤ
Každá zmluvná strana je povinná uchovávať mlčanlivosť o informáciách tvoriacich obchodné tajomstvo
druhej zmluvnej strany ako aj o iných informáciách týkajúcich sa druhej zmluvnej strany, ktoré nie sú
verejne dostupné a ich poskytnutie tretej osobe je spôsobilé spôsobiť škodu alebo poškodiť oprávnené
záujmy druhej zmluvnej strany, ak ide o informácie, o ktorých sa zmluvná strana dozvedela v súvislosti
s uzatvorením alebo plnením Zmluvy, a to najmä o údaje uvedené v čl. V ods. 2 a 3 Zmluvy (ďalej len
„Chránené informácie“). Zmluvná strana nesmie Chránené informácie sprístupniť iným osobám
s výnimkou podľa čl. II ods. 4 Zmluvy, a to ani iným členom Systému združeného nakladania a ani
sama ich použiť inak, než to predpokladá Zmluva.
ČLÁNOK VII
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvné strany si pri uplatňovaní Zmluvy poskytnú všetku potrebnú súčinnosť.
2. OZV môže s osobami, ktoré majú byť členmi, uzatvoriť zmluvu len za rovnakých podmienok ako
s Členom.
3. Člen môže byť účastníkom iného systému nakladania s použitými BaA len na základe dohody
s OZV. Člen môže uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb zberu alebo spracovania použitých BaA
s treťou osobou len po dohode s OZV.
4. Žiadna zo zmluvných strán neudeľuje na základe Zmluvy druhej zmluvnej strane právo používať
jej obchodné meno, ňou vlastnené alebo užívané ochranné známky ani iné označenia s výnimkou
uvedenou v nasledujúcich odsekoch tohto článku.
5. OZV udeľuje Členovi právo používať označenie SEWA a obchodné meno OZV počas platnosti
Zmluvy na celom svete, ale len za účelom informovania tretích osôb o zapojení Člena do Systému
združeného nakladania.
6. Člen udeľuje OZV právo používať obchodné meno Člena počas platnosti Zmluvy na celom svete,
ale len za účelom informovania tretích osôb o zapojení Člena do Systému združeného nakladania.
ČLÁNOK VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Z obsahového hľadiska sú súčasťou Zmluvy aj prílohy spomenuté v tejto Zmluve. Prílohy boli
Členovi pred podpisom Zmluvy predložené, Členovi sú známe a súhlasí s nimi, čo potvrdzuje
podpisom Zmluvy. Prílohy sú Členovi aj iným členom Systému združeného nakladania sprístupnené
na internetovej stránke OZV www.sewa.sk. Preto nie sú fyzicky spojené a podpisované so Zmluvou.
Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať podľa potrieb definovaných OZV a Členom po ich vzájomnej
dohode. Zmeny a doplnky musia byť uskutočnené formou písomného dodatku, inak sú neplatné.
Prílohy č. 2 a 3 Zmluvy môže zmeniť alebo zrušiť OZV aj oznámením Členovi, keď ide o zmenu
v rozsahu potrebnom na zosúladenie uvedených príloh so zmenou relevantných právnych predpisov
a v prípade Prílohy č. 2 navyše len vtedy, keď nedochádza k zvýšeniu sadzieb.
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2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná je od 1.1.2021.
3. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú 10 rokov, ktorá uplynie k 31. decembru príslušného
kalendárneho roka. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať bez udania dôvodu, ale vždy len
s účinnosťou k 31. decembru kalendárneho roka, ak výpoveď doručí druhej zmluvnej strane
najneskôr do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený. Člen môže Zmluvu
vypovedať bez uvedenia dôvodu najskôr po 2 kalendárnych rokoch jej trvania.
4. Každá zo zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana Zmluvu porušila
a napriek písomnému upozorneniu s porušovaním Zmluvy neprestane alebo neodstráni jeho
následky. Právo Člena vypovedať Zmluvu po zistení porušenia povinností OZV podľa Zákona
o odpadoch tým nie je dotknuté. OZV môže odstúpiť od Zmluvy aj z dôvodov, pre ktoré by podľa
Zákona o odpadoch nemusela s Členom uzatvoriť zmluvu o plnení vyhradených povinností
5. Každá zo zmluvných strán zodpovedá len za škodu, ktorú spôsobila priamo a vlastným zavinením,
a to len do výšky súčtu peňažných plnení, ktoré Člen uhradil OZV na základe Zmluvy do momentu
vzniku škody.
6. Každá zo zmluvných strán poskytne druhej zmluvnej strane primeranú lehotu k náprave predtým,
než voči nej vznesie nároky súvisiace s neplnením jej povinností.
7. V prípade ukončenia Zmluvy nemá Člen nárok na vrátenie peňažných plnení, ktoré poskytol, ak
ďalej nie je uvedené inak. V prípade zrušenia OZV má Člen nárok na vrátenie peňažných plnení,
ktoré poskytne za obdobie po zrušení alebo zániku autorizácie OZV na činnosť OZV potrebnej na
plnenie Zmluvy. Spôsob a postup vrátenia nepodlieha nad rámec predpisov o premlčaní,
o obmedzení platieb v hotovosti a iných relevantných predpisov osobitným podmienkam.
8. Zmluvné strany si prejavy vôle a informácie v súvislosti so Zmluvou, vrátane odstúpenia a
výpovede, doručujú písomne na adresu uvedenú v ich úvodnej špecifikácii, ak nie je uvedené
v nasledujúcom odseku niečo iné. Ak treba zmluvnej strane doručovať na inú adresu, musí to táto
zmluvná strana druhej zmluvnej strane písomne oznámiť a písomnosti odoslané po oznámení takejto
novej adresy jej musí druhá zmluvná strana doručovať na novú ňou oznámenú adresu. Písomnosť
odoslaná jednou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane doporučenou poštou na adresu určenú
podľa tohto odseku Zmluvy sa považuje za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá, a to odo dňa,
kedy pošta uskutočnila neúspešný pokus o doručenie.
9. V rozsahu, v akom to umožňujú právne predpisy, je každá zo zmluvných strán oprávnená
komunikovať s druhou stranou prostredníctvom elektronických prostriedkov a takáto komunikácia
bude v rozsahu povolenom zo zákona rovnocenná podpísanej písomnej komunikácii. Identifikačný
kód obsiahnutý v elektronickom dokumente postačuje k overeniu identity odosielateľa a autenticity
dokumentu. OZV môže oznámením doručeným Členovi umožniť mu plniť informačné povinnosti
podľa Zmluvy prostredníctvom elektronických prostriedkov aj za iných podmienok, než stanovujú
právne predpisy.
10. Ak bude niektoré ustanovenie Zmluvy neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť
iných ustanovení Zmluvy, ktorá zostáva ako celok naďalej platná a účinná. Zmluvné strany sa pre
tento prípad zaväzujú bezodkladne nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením
platným a účinným, ktoré bude najlepšie zodpovedať pôvodne zamýšľanému účelu neplatného
alebo neúčinného ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú rovnako postupovať aj v prípade, ak to
bude potrebné na prispôsobenie Zmluvy zmene relevantných právnych predpisov. Do tohto času
platí zodpovedajúca úprava obsiahnutá v právnych predpisoch platných v Slovenskej republike.
11. Zmluva sa riadi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a zmluvné strany sa dohodli,
že na rozhodovanie sporov súvisiacich so Zmluvou sú príslušné slovenské súdy.
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12. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) totožných rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých po
jednom (1) obdrží každá zo zmluvných strán. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, vzájomne
vysvetlili a na znak súhlasu s ňou ju slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nevýhodných podmienok,
podpísali.
__________________________________________________________________________________

Za SEWA, a.s.
Ing. Jozef Kozák, výkonný riaditeľ
OZV

V Bratislave dňa

Za Vyplniť obchodné meno
V Vyplniť dňa
Vyplniť meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb s podpisovým právom
Člen
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Príloha č. 1

ZMLUVY O PLNENÍ VYHRADENÝCH POVINNOSTÍ
Člen vyplní obchodné meno
sídlo: Člen vyplní ulicu, obec a PSČ sídla
IČO: Vyplniť, IČ DPH: Vyplniť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Vyplniť, Oddiel: Vyplniť, Vložka číslo: Vyplniť
zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Vyplniť, Číslo ž. r. Vyplniť
zastúpená: Člen vyplní meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb s podpisovým právom
týmto udeľuje plnomocenstvo

SEWA, a.s.
sídlo: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 942 355, IČ DPH: SK 2022031924
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3625/B,
aby v jej mene plnila registračné, evidenčné a ohlasovacie povinnosti podľa zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväzujúcich predpisov a za týmto účelom ju
zastupovala voči Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, okresným úradom a iným
správnym orgánom.

Toto plnomocenstvo je platné do odvolania.
Za Vyplniť obchodné meno
V Vyplniť dňa
Vyplniť meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb s podpisovým právom
Člen

Plnomocenstvo prijíma

Za SEWA, a.s.
Ing. Jozef Kozák, výkonný riaditeľ
OZV
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