
ENVIRONMENTÁLNE USTANOVENIA

1. Pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy je Dodávateľ povinný prísne dodržiavať príslušné predpisy 
týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predchádzania škodám a zaväzuje sa dodržiavať 
interné smernice, ako aj pokyny spoločnosti Orange Slovensko, a.s. (ďalej len „Orange“), týkajúce sa 
prístupu do priestorov Orangeu.

2. Pri plnení Zmluvy je Dodávateľ povinný konať v priestoroch Orangeu spôsobom, ktorý nepoškodzuje 
životné prostredie.

3. Pri plnení svojich zmluvných povinností je Dodávateľ zodpovedný za dodržiavanie príslušných povolení, 
predpisov a iných noriem upravujúcich ochranu životného prostredia, pričom je povinný oboznámiť svo-
jich zamestnancov a/alebo subdodávateľov s takýmito predpismi.

4. Pri uskutočňovaní všetkých činností sa Dodávateľ zaväzuje konať spôsobom nepoškodzujúcim životné 
prostredie v čo najširšom rozsahu, predovšetkým v súvislosti s využívaním prírodných zdrojov (energia, 
voda a iné zdroje), surovín a iných pomocných látok. Ďalej sa zaväzuje používať ekologické materiály, 
zariadenia, postupy a technológie, predchádzať vzniku odpadu (za využitia bezodpadových technológií) 
a emisií, pričom bude opakovane využívať zvyškové látky alebo tieto zneškodňovať v súlade s predpismi 
o odpade a ochrane životného prostredia (odpadové hospodárstvo, recyklácia). Dodávateľ sa okrem 
toho zaväzuje zabrániť úniku chemických látok a následnému znečisteniu životného prostredia (do vody, 
vzduchu, pôdy).

5. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje, že bude dodržiavať a bude požadovať od svojich subdodávateľov a všetkých 
osôb, ktoré spadajú pod jeho kontrolu, aby dodržiavali všetky platné právne predpisy v SR, EÚ a medzi-
národné normy týkajúce sa environmentálne zodpovedného správania a to najmä:
• zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariade-

niach a elektronických zariadeniach,
• zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
• zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách,
• zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
• zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, 
• zákon č. 286/2009 Z. z. o fl uórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• zákon č.321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme,
• smernicu 2012/19/CE WEEE o odpade z elektrických a elektronických zariadení (v prípade, ak sa 

dodávky uskutočňujú v rámci Európskej únie),
• smernicu 2011/65/CE ROHS 2 o obmedzení nebezpečných látok (v prípade, ak sa dodávky uskutoč-

ňujú v rámci Európskej únie),
• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, 

hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o ziadení Európskej chemickej 
agentúry a o zmene a doplnení smernice.

6. V prípade vzniku ekologických škôd v priestoroch Orangeu zavinením (úmyselným alebo z nedbanlivosti, 
či už konaním alebo opomenutím) Dodávateľa, sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť okamžitú nápravu
vrátane náhrady škody.

7. Dodávateľ sa zaväzuje zneškodňovať odpad vzniknutý v súvislosti s plnením si svojich povinností podľa 
Zmluvy v mieste plnenia na svoje vlastné náklady a v súlade s požiadavkami platných právnych predpi-
sov. Dodávateľ poskytne spoločnosti Orange kópie dokladov preukazujúcich spôsob nakladania s týmto 
odpadom.

8. Dodávateľ sa zaväzuje zúčastňovať sa na žiadosť Orangeu na ekologických školeniach tejto spoločnosti. 
Orange bude požadovať účasť Dodávateľa iba vtedy ak to bude potrebné. Dodávateľ následne vyškolí 
všetkých svojich príslušných zamestnancov/subdodávateľov.

9. Dodávateľ ako výrobca elektrozariadení podľa platného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý uvá dza 
pre svoje zariadenia výšku recyklačného poplatku, sa zaväzuje zaslať spoločnosti Orange na e-mailovú 
adresu recyklacne.poplatky@orange.com informáciu o každej zmene výšky recyklačných poplatkov, a to 
do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmeny výšky recyklačných poplatkov.

10. V prípade, ak bude Dodávateľ podliehať záväzku platiť príslušné poplatky do Recyklačného fondu podľa 
príslušných právnych predpisov (napr. zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), zaväzuje sa poskytnúť spoloč-
nosti Orange potvrdenie o takejto platbe, a to raz za rok. Všetky ustanovenia obsiahnuté v tomto článku 
sa vzťahujú na Dodávateľa a tiež na všetkých z jeho subdodávateľov.

11. Dodávateľ, ktorý dodáva spoločnosti Orange tovary (výrobky), ktoré sú balené do takých druhov obalov, 
na ktoré sa vzťahuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, podpisom Zmluvy vyhlasuje, že:
a) si riadne plní všetky povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy, najmä tie ustanovené zákonom o od-

padoch (časť obaly) v znení neskorších predpisov vrátane súvisiacich právnych predpisov,



b) že je povinnou osobou podľa zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a že si splnil povinnosť 
podľa § 27 ods. 4 tohto zákona a v lehote 5 dní je povinný toto preukázať na vyžiadanie spoločnosti 
Orange, 

c) nahradí spoločnosti Orange akúkoľvek škodu, ktorá by jej vznikla v súvislosti s čo i len  čiastočnou  ne-
pravdivosťou tohto vyhlásenia alebo neplnením jeho povinnosti podľa platného zákona o odpadoch. 
Dodávateľ berie na vedomie, že škodou sa rozumie akákoľvek majetková i nemajetková ujma, ktorá 
spoločnosti Orange vznikne v súvislosti s porušením tohto vyhlásenia alebo porušením akejkoľvek 
povinnosti vyplývajúcej z platného zákona o odpadoch.


