... a práca je hrou!

Informačná povinnosť výrobcu vyhradeného výrobku vo vzťahu ku konečným
používateľom vyhradeného výrobku.

Podľa zákona č. 79/2015 o odpadoch v znení neskorších predpisov je v zmysle rozšírenej zodpovednosti
výrobcu vyhradeného výrobku povinnosťou poskytnúť nižšie uvedenú informáciu konečným používateľom
elektrozariadení.
Spoločnosť GAMO a. s. je výrobcom elektrozariadenia „Monitorovací Proxy Server“, ktorý patrí do kategórie
6 – „Malé IT a telekomunikačné zariadenia“, v Zozname elektrozariadení podľa kategórií, ktoré spĺňajú
definíciu elektrozariadenia podľa § 32 ods. 5 zákona.
Informácia konečným používateľom o elektrozariadení „Monitorovací Proxy Server“:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

Je nutné elektroodpad zbierať oddelene a nezneškodňovať ho spolu s nevytriedeným
komunálnym odpadom.
Miestami spätného zberu sú predajné miesta v sídlach centrály a kancelárií v Banskej Bystrici,
v Bratislave a v Košiciach na oddelení servisu.
Elektrozariadenie je potrebné odovzdávať v kompletnom stave. Elektrozariadenie je považované
za elektroodpad, ktorý nie je vhodný na opätovné použite v týchto prípadoch:
1) Nekompletný kryt,
2) Chýbajúce súčiastky podmieňujúce funkčnosť elektrozariadenia,
3) Nevyhovujúci celkový stav (poškodené, elektricky nebezpečné, alebo chýbajúce základné
časti elektrozariadenia, ktoré môžu spôsobiť jeho nefunkčnosť).
Plnením si povinností vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 o odpadoch v znení neskorších
predpisov a najmä plnením si povinnosti zbierať elektroodpad oddelene, nezneškodňovať ho
spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom a odovzdávať ho na miesta spätného zberu,
konečný používateľ prispieva k opätovnému použitiu a materiálovému zhodnoteniu
elektroodpadu.
Elektroodpad obsahuje látky, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredia a zdravie ľudí,
ak nie je zabezpečené jeho opätovné použitie, alebo jeho materiálové zhodnotenie v zmysle
uvedeného zákona.
Elektrozariadenie je označené grafickým symbolom v zmysle uvedeného zákona, ktorý graficky
znázorňuje skutočnosť, že elektrozariadenie je určené na oddelený zber a nesmie sa
zneškodňovať spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom.

Táto informácia je súčasťou návodu na použitie elektrozariadenia „Monitorovací Proxy Server“ a zároveň je
vystavená na web stránke spoločnosti GAMO a. s. www.gamo.sk.

V Banskej Bystrici, dňa 15.8.2018
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