DODATOK Č. 1
k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z
OBALOV
zo dňa

9.6.2016 uzatvorenej

medzi:
NATUR-PACK, a.s., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 979 798, zapísaná

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3815/B, zastúpená: Ing.
Vladimír Šinák – predseda predstavenstva, číslo účtu: 2627852644/1100, IBAN: SK26 1100 0000
0026 2785 2644
(ďalej len „NATUR-PACK“)
a
Nededza
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
IČO 00321516
(ďalej len „Obec“);

(všetci ďalej spoločne aj len „Strany”)
v nasledovnom znení (ďalej len „Dodatok“):

1.

PREAMBULA

1.1.

NATUR-PACK a Obec uzatvorili dňa 9.6.2016 Zmluvu o zabezpečení systému združeného
nakladania s odpadmi z obalov (ďalej len „Zmluva“), ktorá v súlade s ustanovením § 59 ods.
3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len
„Zákon o odpadoch“) upravila najmä: (a.) popis systému triedeného zberu vrátane
požiadaviek na výkon činností triedeného zberu, (b.) spôsob zisťovania podielu odpadov z
obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych
odpadov; uvedené zisťovanie sa uskutočňuje na náklady tejto organizácie zodpovednosti
výrobcov, (c.) spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov, (d.) podmienky uskutočňovania informačných aktivít na
území obce, (e.) výšku nákladov na triedený zber v obci.

1.2.

Vzhľadom na legislatívne zmeny Zákona o odpadoch, ako aj na potrebu zefektívnenia plnenia
jednotlivých ustanovení Zmluvy majú Strany záujem na úprave a doplnení niektorých
ustanovení Zmluvy, preto uzatvárajú tento dodatok.

2.

PREDMET DODATKU

2.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 4.3 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
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„Údaje, z ktorých priamo alebo nepriamo vyplýva popis celého systému triedeného zberu,
ktorý je realizovaný v Obci, sú uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy. Strany sa dohodli na tom, že
obsah Prílohy č. 1 sa bude priebežne aktualizovať, a to najmä v závislosti od zmien
vykonaných v systéme triedeného zberu a zmien v štandardoch triedeného zberu, ktoré sa
budú pre Obec vypočítavať pre daný rok. Strany sa taktiež dohodli na tom, že obsah Prílohy
č. 1 môže NATUR-PACK upravovať a to, v nadväznosti na zmeny v systéme triedeného
zberu v Obci a zmeny v štandardoch triedeného zberu, pričom v prípade zmeny údajov
uvedených v Prílohe č. 1 zašle NATUR-PACK Obci vždy aktualizovanú verziu Prílohy č. 1;
okamihom doručenia aktualizovanej verzii Prílohy č. 1 Obci stráca predchádzajúce znenie
právnu relevanciu. V prípade, ak by Obec identifikovala v obsahu doručenej aktualizovanej
Prílohy č. 1 akékoľvek nedostatky alebo nepresnosti, bude o takýchto prípadných zisteniach
bezodkladne informovať NATUR-PACK.“
2.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že za čl. 9.4.1 Zmluvy sa dopĺňa nový čl. 9.5 a nový čl. 9.5.1
s nasledovným znením:
„Práva a povinnosti Strán v súvislosti so zisťovaním a verifikáciou zloženia oddelene
zbieranej zložky komunálneho odpadu:
9.5.1. V zmysle ustanovenia § 59 ods. 9 Zákona o odpadoch a čl. 9.1.1. Zmluvy platí, že
NATUR-PACK je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene
zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej; pričom ak zistí, že
jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, v
rozsahu viac ako 50 %, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v
uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá. V súlade s ustanovením § 59 ods. 3 písm. f) Zákona
o odpadoch sa Strany dohodli, že spôsob zisťovania a verifikácia skutočného zloženia
oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej bude
vykonávaný nasledujúcim spôsobom:
NATUR-PACK oboznámi písomne alebo e-mailom Zberovú spoločnosť a súčasne Obec
o svojom zámere vykonať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky
komunálneho odpadu minimálne tri pracovné dni vopred a to s uvedením dňa, hodiny
a miesta začatia priebežnej kontroly. Následne sa v deň začatia priebežnej kontroly, za
účastí povereného pracovníka NATUR-PACK a zástupcov Zberovej spoločnosti a Obce,
zapečatia označené zberné vrecia/nádoby, ktoré určil poverený pracovník NATUR-PACK
ústnym podaním a ktoré budú uvedené v Protokole o verifikácií skutočného zloženia
oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu. Takto označené zberné vrecia/nádoby sa
vhodným spôsobom zapečatia, odvezú na zberné miesto prevádzkované Zberovou
spoločnosťou, kde sa obsah najprv zváži, roztriedi podľa metodiky pre určenie zloženie
odpadu a následne určí pomer odpadov spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov
k pomeru ostatných odpadov. Takto zistené výsledky sa uvedú do protokolu a stávajú sa
záväznými pre všetky tri zúčastnené strany. V rámci jednej kontroly je možné uskutočniť
kontrolu v maximálne 10 zberných nádobách a 30 zberných vreciach.“

2.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 14.6 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
„Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba na základe písomnej dohody medzi Stranami, vo forme
číslovaného dodatku podpísaného Stranami; v súlade s ustanovením čl. 4.3 Zmluvy však
platí, že obsah Prílohy č. 1, ktorý obsahuje popis systému triedeného zberu v Obci, môže
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aktualizovať a meniť OZV bez potreby uzatvárania osobitnej písomnej dohody alebo dodatku
k Zmluve.“
3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1.

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

3.2.

Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1)
vyhotovení pre každú Stranu.

3.3.

Dodatok uzatvorili zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne.

V Bratislava, dňa 28.12.2017

..............................................................................
NATUR-PACK, a.s.

Ing. Vladimír Šinák
predseda predstavenstva

V Nededza, dňa 02.01.2018

..............................................................................
PhDr. Peter Vajda
Obecný úrad
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Príloha č.1: Popis systému triedeného zberu v obci platný od
Identifikačné údaje obce:
Nededza
Obec/mesto:
Adresa:

Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

IČO:

00321516

Kontaktná osoba:

PhDr.Peter Vajda

E-mail:

starosta@nededza.eu

Telefón/mobil:

0905513974

Triedený zber komunálnych odpadov:
Počet inštalovaných
(ks)

Počet frekvencií vývozov
(rok)

12

20

1 100 l

11

16

770 l

2

16

1 100 l

12

24

Iné nádoby 770 l

2

24

Iné 240 l

47

24

Vrecia 120 l

400

12

Komodita

Typ nádoby
zvony 1200 l
Iné 120 l
Iné 240 l

Papier a lepenka

1 100 l
iné nádoby 770 l
Vrecia 120 l
VOK 7 000
zvony 1200 l
120 l
240 l

Sklo

110 l
VOK 7 000 l
Vrecia 120 l
zvony 1200 l

Plasty

Iné 120 l

Kov

1 100 l

9

8

VKM

Vrecia 120 l
1 100 l

9

8

Spoločný zber
Plasty + viacvrstvové
kombinované materiály +
kovy

Vrecia 120 l
Iné 1 100 l

Zberová spoločnosť prevádzkujúca triedený zber komunálnych odpadov na území obce/mesta:
Názov spoločnosti:

T+T, a.s.

Adresa spoločnosti:

Andreja Kmeťa 315/18, 010 01 Žilina

Strana 4/4

