
DoDAToK č' í
k Zmluve o prevádzke triedeného zberu é.zP-zsE24o3202002l[,

uzatvorenej pod!ä $ 269 ods. 2 zákona č. 5í3/í991 Zb. obchodný zákonník v znenĺ neskorších predpisov
a súčasne podla $ 59 ods. 4 zákona é.7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov

v znení neskonších predplsov

zmluvné strany

organizácia:
zodpovednosti
výrobcov

ENVI- PAK, a.s.
so sídlom: Galvaniho 7lB,821 04 Bratislava
lČo: gs 858 01o
lČ DPH: sK2o2o26429o
Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: SK16 1'100 0000 002623768445
VUB banka, lBAŇ: SK20 o2oo oooo oo37 3883 6457
email: envipak@envipak.sk
zapísaná v obchodnom registri okr. sÚdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka čĺslo 3128/B
zastúpená: Mgr. Hana Nováková LL.M.' MBA' generálna riaditel'ka
(dälejlen ,,ozv")

a

Zberová spoločnost': obec Krajné
so sídlom: Krajné 52' 916 16 Krajne
lČo: oo 311715
lČ opH:2021079698
Bankové spojenie : Prima Banka a' s.
IBAN: SK't1 5600 0000 0006 1838 'ĺ001

email: slvsro(@kraine.sk, sekretariát@krajne. sk
zapĺsaná v obchodnom regĺstri okr' súdu Trenčín
zastúpená: JUDr' Ján Konečník, starosta obce
(d'a|ej len',zberová spoločnosť')

(oZV a zberová spoločnosť ďalej spolu aj ako ,,zrnluvné strany")

uzatvorili dňa 01.04.2020 Zmluvu oprevádzke triedeného zberu č' zP-ZsE24032o2o02lA (ďalej len"zmluva"),
ktorej predmetom je zabezpečenie prevádzky a Íinancovania triedeného zberu na území obce KRAJNÉ na základe
jeho zahrnutia do systému zdruŽeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, ktoý
prevádzkuje oZV. Vyššie označené zmluvné strany prejavili svoj záujem zmeniť/doplniť obsah predmetnej zmluvy
nasledovne:

č!ánox l.
Predmet: Zmluvné stranv sa dohodli. že článok !ll. zmluw ..Práva a povinnosti zmluvnÝch strán" ods. í. sa
mení a nahrádza ho toto znenie:

1. oZV je okrem iných povinnostĺ podľa tejto zmluvy azákona o odpadoch povinná

a) uskutočňovať činnosti na základe tejto zmluvy riadne a včas,
b) dbať na dodrŽiavanie zásad podľa článku ll tejto zmluvy,
c) zabezpečiť Íinančné prostriedky od uýrobcov na triedený zber v obci v rozsahu uvedenom v prílohe č.

1tejto zmluvy určené vsúlade s vyhláškou MŽP sR č' 37312015 Z. z. o rozšĺrenej zodpovednosti
výrobcov vyhradených rĺýrobkov a o nakladanĺ s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších
predpisov (ďalej len,,vyhláška MŽP sR č,. 37 3I2o15 Z. z:'),

d) za sluŽby a činnosti vykonané zbeľovou spoločnosťou v rámci triedeného zberu podl'a zmluvy uhradiť
jej rĺadne a včas odplatu, na ktorú zberovej spoločnosti vznikne nárok v zmysle dohodnutých
podmienok,

e) bezodkladne oznámiť zberovej spoločnosti akúkolVek zmenu zmluvy medzi oZV a obcou, ktorá môŽe



mať vplw na plnenie povinnostĺ zmluvných strán podl'a tejto zmluvy; to platĺ aj pre prĺpad uskutočnenia

akéhokoľvek úkonu, ktoý má alebo bude mať. za následok ukončenie platnosti zmluvy medzi oZV
a obcou.

. č!ánok ll.
Predmet: zmluvné stranv sa dohodli. že č|ánok lll. zmluw ..Práva a povinnosti zmluvnÝch strán" ods. 3. sa
mení a nahrádza ho toto znenie:

3. Zberováspoločnosť je okrem iných povinností podľa tejto zmluvy a zákona o odpadoch povinná

h)

dbať na dodržiavanie zásad podl'a článku ll. tejto zmluvy,

uskutočniť výkon sluŽby zberu minimálne v rozsahu dohodnutom v prílohe č. 1 tejto zmluvy a v súlade

:ĺ"#$äy'ľ,::'',ľ,|"""::"ffJlŕi,"Jl""un" zberu v obcinad rozsah sluŽieb uvedených v prĺlohe č. 1

tejto zmluvy (navýšenie sluŽby č. 1)'

b'ezodkladne oZV oznámiť neuskutočnenie zberu podľa dohodnutého harmonogramu zberu a navrhnúť

náhradný zvoz,
zabezpečiť vo svojej prevádzke/prevádzkach také nakladanie s vyzbieranými odpadmi' ktoré zabezpečí

čo moŽno najvyššiu mieru ich zhodnotenia a recyklácie, pričom musí byť zachovaný pomer zhodnotenia

a recyklácie v súlade so zákonom o odpadoch a príslušnými vykonáÚacĺmi predpismi, najmenej však

úroveň recyklácie na kvartálnej báze musí dosahovať 80% zcelkového mnoŽstva dotriedeného

mnoŽstva odpadov jednotlirĺých komodĺt v prĺslušnom štvďroku,

v lehote do 48 hodĺn od výzvy oZV poskýnúť ozv súčinnosť pri uskutočňovanĺ analýzy zisťovania

podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zloŽkách

komunálnych odpadov'
počas vývozu zisťovať prekročenia limĺtného obsahu nečistôt v zbernej nádobe (podľa iniery

znečistenia stanovenej v prĺlohe č. 8a k zákonu o odpadoch) a v prípade zistenia prekročenia

znečistenia označiť zbernú nádobu spôsobom dohodnutým s oZV v prĺlohe č. 4 tejto zmluvy a zároveň

oznámiť bezodkladne túto skutočnosť oZV a obci, pričom vývoz takto označenej zbernej nádoby

dočasne pozastaviť,
poskytnúť oZV súčinnosť pri vykonávaní priebeŽnej kontroly skutočného zloŽenia oddelene zbieranej

zloŽky komunálneho odpadu v zbernej nádobe podľa S 59 ods. 9 zákona o odpadoch, spočĺvajúcu

v kontinuálňom sledovaní zloŽenia obsahu zberných nádob a v prĺpade zistenia prekročenia limitného

obsahu nečistôt (podľa miery znečistenia stanovenej v prĺlohe č' 8a k zákonu o odpadoch) uplatniť

postup podľa článku lV. tejto zmluvy,

bezodkladne oznámiť oZV akúkolVek zmenu zmluvy medzi zberovou spoločnosťou a obcou, ktorá

môŽe mať vplyv na plnenie povinností zmluvných strán podľa tejto zmluvy; to platĺ aj pre prĺpad

uskutočnenia akéhokoľvek úkonu, ktoý má alebo bude mať za následok ukončenie platnosti zmluvy

medzi zberovou spoločnosťou a obcou,

do 48 hodín od výzvy oZV vyjadriť sa k reklamácii zo strany obce, vzťahujúcej sa k neuskutočneniu

sluŽby triedeného zberu (reklámácia č. '1),

do 48 hodĺn od výzvy vyjadriť sa k reklamácii,zo strany obce, vďahujúcej sa k nesúladu údajov o

množstve vyzbieraného odpadu na jej územĺ, a to medzi zberovou spoločnosťou a prĺslušnou obcou

(reklamácia č' 2)'

Zmluvné strany sa dohodli, že článok llt. zmluvy ,,Práva a povinnosti zmluvných strán" ods. 5. písm. b) sa

vymazáva.

čIánok llt.
Predmet: zmtuvné stranv sa dlohoalti. Že čIánok lV. zmtuw ..opatrenia na zabezpečenie funkčnosti

miestneho svstému triecleného zberu" sa mení a nahráclza ho toto znenie:

,l. V prĺpade, ak obec akceptuje svoju zodpovedĺtosť za vývoz zbernej nádoby podľa článku lll. ods' 3 pĺsm. h)

zmluvy' zberová spoločnosť uskutočnĺ jej vyprázdnenie a nakladanie s umiestneným odpadom na náklady

obce v rámcĺ nakladania so zmesovým komunálnym 'odpadom (pokiaľ ho na základe zmluvy s obcou

zabezpečuje), a to pri najbliŽšom moŽnom vývoze (reklamácia č. 3).

a)
b)

c)

d)

e)

0

s)

D

k)

i)



2. V prípade, ak obec neakceptuje svoju zodpovednosť zaývozzbernej nádoby podľa článku lll. ods. 3 pĺsm. h)
zmluvy, zberová spoločnosť je povinná pozastaviť vl.ývoz zbernej nádoby a následne do 24 hodĺn inĺciovať u
oZY analýzu zloŽenia označenej zbernej nádoby a podľa zisteného zloŽenia rĺývoz zbernej nádoby zabezpečiť
aŽ po tom, čo sa od oZV dozvie výsledok o určení zodpovednosli za ťyvoz zbernej nádoby. oZY je povinná

. oznámiť zberovej spoločnosti tĺýsledok o určení zodpovednosti zavývozzbernej nádoby najneskôr do 72 hodĺn
od vtedy, ako zberová spoločnosť iniciovala u oZV analýzu zloŽenia označenej zbernej nádoby' Analýzu

' zloŽenia označenej zbernej nádoby uskutočňuje oZV prostrednĺctvom svojich zamestnancov resp. poverených
osôb. V prĺpade určenia zodpovednosti pre obec zberová spo|očnosť postupuje podľa odseku 1 tohto článku.
V'prĺpade neurčenia zodpovednosti pre obec zberová spoločnosť postupuje v súlade s touto zmluvou.

3. Rozsah sluŽby triedeného zberu, ktoý je povinná zberová spoločnosť vykonať v rámci svojej sluŽby, musĺ
zodpovedať mnoŽstvu vyzbieraných odpadov v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v súlade
s tĺýpočtom štandardov zberu podľa prĺslušného právneho predpisu na úseku odpadového hospodárstva' oZV
kaŽdoročne vypočĺta potrebný objem litrov na prĺslušný kalendárny rok, ktoý musĺ bý v rámci trĺedeného
zberu v obci zrealizovaný v súlade s v'ýpočtom štandardov zberu a zašle tútb informáciu zberovej spoločnosti
najneskôr do 15.02. prĺslušného kalendárneho roku. Zberová spoločnosť je povinná do'l0'03. prĺslušného
kalendárneho roka predloŽiť ozv návrh harmonogramu zbeľu a rozsah sluŽby vrátane počtu
kontajnerov/vriec, ich objemu a frekvenciĺ zberu, tak aby bolzabezpečený poŽadovaný rozsah sluŽby od 01.04.
príslušného kalendárneho roka'

článok lV.'Predmet: 
ZmIuvné stranv ga dohodli. že čtánok Vl. zmtuvv ..Špecifikácia nákladov na triedenÝ zber

a verifikácia množstva oddelene wzbieranÝch zložiek komun4lneho odpadu" sa mení a nahrádza ho toto
znenie:

odplata za sluŽby triedeného zberu zahŕňa všetky náklady zberovej spoločnosti spojene so zberom odpadov
z obalov a odpadov z neobalouých rnýrobkov, ich výriedenĺm, prepravou a zabezpečenĺm
zhodnotenĺďrecyklácie, po zohľadnenívýnosov z predaja príslušnejvytriedenej komodity (druhotnej suroviny).

2. Výška odplaty za sĺuŽby trĺedeného zberu t.j. nákladov na triedený zber v prĺslušnej obci vychádza zo
súčinu mnoŽstva preukázaného materiálového toku vyjadreného v tonách a sadzieb uvedených v prĺlohe č. 5
tejto zmluvy. Výška odplaty bude vypočitavaná na báze kalendárneho štvrťroku. Zberová spoločnosť zasiela
pre tento účel priebežne elektronicky (prostrednĺctvom elektronickej pošty) oZV doklady o materiálovom toku
najneskôr do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po skončenĺ kalendárneho štvrťroku. Súčasťou materiálového
toku okrem dokumentov podľa $ 21 vyhlášky MŽP sR č. 373t2o15 Z. z. je aj riadne vyplnená prĺloha č. 3 tejto
zmluvy, zaslaná elektronicky proslrednĺctvom elektronickej pošty najneŠkÔr do 25. dňa mesiaca nasledujúceho
po skončenĺ kalendárneho štvrťroku. Po uplynutĺ lehoty na doručenie dokladov o materiálovom toku oZV a
prĺlohy č. 3 tejto zmluvy najneskôr do dvadsiatich (20) kalendárnych dnĺ oZV zosumarizuje a posúdi súlad
dokladov o materiálovom toku s prĺslušnýmĺ právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (najmä
kompletnosť dokumentov materiálového toku a relevantnosť koncových zariadenĺ). Za relevantne a úplne
vydokladované mnoŽstvá materiálového toku, oZV vypočĺta výšku štvrťročnej odplaty na triedený zber za
predchádzajúci kalendárny štvďrok. V prĺpade ukončenia spolupľáce medzi zmluvnými stranami (zánik
zmluvy) sa zberová spoločnosť zaväzuje na zaslanie všetkých dokladov o materiálovom toku najneskôr do
tridsiatich (30) kalendárnych dní po ukončenĺzmluvnej spolupráce.

3. Vzhľadom na záujem oZV na priebeŽnom financovaní triedeného zberu v obciach a stanovenie finálnej
hodnoty odplaty aŽ po skončení kalendárneho štvďroku, sa zmluvné strany dohodli na mesačných odplatách,
ktoré budú vyúčtované podľa odseku 8 tohto článku. Výška mesačnej odplaty za sluŽby triedeného zberu
v príslušnej obci vyqhádza z objemu skutočne realizovaného triedeného zberu v mernejjednotke a z prĺslušnej
jednotkovej ceny za mernú jednotku podl'a prĺlohy č. 1 tejto zmluvy. Mernou jednotkou pre uýpočet mesačnej
odplaý je liter objemu zbernej nádoby.

4. Vznik nároku zberovej spoločnosti na mesačnú odplatu za vykonané sluŽby triedeného zberu za kalendárny
mesiac je podmiónený verifikáciou uskutočneného rozsahu zberu v prĺslušnom mesiaci uvedenom v prílohe
č.1 tejto zmluvy upraveným orozsah usktltočnených služieb vprípade reklamácií azároveň veriÍikáciou
mnoŽstva oddelene vyzbieraných zložiekv súlade s prĺlohou č. 2 tejto zmluvy a ďalšĺch vykonaných činnostĺ
v rámci triedeného zberu, ak ich povinnosť vykonania Wp|Wa zo zmluvy'



5. oZV najneskôr do šiestich (6) kalendárnych dnĺ po skončenĺ kalendárneho mesiaca písomne vyzve zberovú
spoločnosť na fakturáciu uskutočnených sluŽieb triedeného. zberu na územĺ prĺslušnej obce za príslušný
kalendárny mesiac. V prĺpade, že v tomto čase je otvorená reklamácia o rozsahu uskutočnených mnoŽstiev
alebo o uznaní znečistenej nádoby, zberová spoločnosť sa zaväzuje po vyriešbnĺ týchto reklamácií vystaviť
dobropis na reklamovaný - neuznaný rozsah sluŽby. Zberová spoločnosť je povinná vystaviť dobropis vo qýške
zodpovedajÚcej neuznanému rozsahu sluŽby najneskôr do piatich (5) kalendárnych dnĺ po prijatĺ výzvy od
ozv.

6. Zberová spoločnosť je povinná najneskôr do siedmeho (7.) kalendárneho dňa po skončenĺ príslušného
kalendárneho mesiaca odovzdať oZV vyplnenú prílohu č. 2 tejto zmluvy. V prĺpade, Že obec následne
nepotvrdí údaje o mnoŽstve oddelene vyzbieraného odpadu na jej územĺ za prĺslušný kalendárny mesiac,
vykázané zberovou spoločnosťou, oZV bezodkladne vyzve zberovú spoločnosť a obec na odstránenie tohto
nesÚladu v rámci reklamácie. V takomto prípade nesúladu údajov o mnoŽstve oddelene vyzbieraného odpadu
na územĺ obce medzi zberovou spoločnosťou a prĺslušnou obcou, sa zbeŕová spoločnosť zaväzuje po
vyriešení tejto reklamácie vystaviť dobropis na reklamovaný - neuznaný rozsah sluŽby. Zberová spoločnosť je
povinná vystaviť dobropis vo výške zodpovedajúcej neuznanému rozsahu sluŽby najneskôr do piatich (5)

pracovných dní po prijatí výzvy od oZY'

7. Mesačná odplata v zmysle odseku 3 tohto článku bude uhradená zo strany oZV na základe faktúry vystavenej
zberovou spoločnosťou v rozsahu podľa tohto článku, pričom za deň opakovaného dodania sluŽby sa povaŽuje
posledný kalendárny deň prĺslušného mes.iaca' Zberová spoločnosť nemá nárok na úhradu faktúry skôr ako
obdží výzvu na fakturáciu podľa odseku 5 tohto článku za príslušný kalendárny mesiac a tiež skôr ako zašle
oZV vyplnenú a podpísanú prĺlohu č. 2 tejto zmluvy za prĺslušný kalendárny mesiac, a to elektronicky
prostrednĺctvom elektronickej pošty. Splatnosť vystavenej faktúry je tridsať (30) kalendárnych dnĺ odo dňa jej

vystavenia, pričom zberová' spoločnosť je povinná doručiť oZV faktúru najneskÔr dvadsaťjeden (21)

kalendárnych dnĺ pred uplynutĺm splatnosti. V prípade, že zberová spoločnosť bude v omeškanĺ s doručením
faktúry podľa predchádza1úcejvety, predlžuje sa splatnosť faktúry o dobu, po ktorú je v omeškani.

8. Zmluvné strany sa dohodli na tzv. mechanizme kvartálneho vyrovnania hodnoty štvrťročnej odplaty
a mesačných odplát za prĺslušný kalendárny štvďrok uvedených vo výzvach podľa odseku 5 tohto článku.
Najneskôr do dvadsiatich (20) kalendárnych dnĺ po uplynutĺ lehoty na doľučenie dokladov o materiálovom toku
oZV porovná hodnotu štvľťročnej odplaty vypočítanej na základe mnoŽstva preukázaného materiálového toku
a sumár mesačných odplát za tri (3) mesiace prĺslušného kalendárneho štvrťroka, za ktoý sa vykonáva
kvartálne vyrovnanie odplát. V prĺpade, Že bude výška štvďročnej odplaty vypočĺtanej na základe
preukázaného materiálového toku vyššia ako sumár mesačných odplál, ozv písomne/elektronicky
bezodkladne vyzve zberovú spoločnosť na dofakturáciu vzniknutého rozdielu opravným dokladom (tzv'

ťarchopisom). V prípade, Že budé výška vypočĺtanej štvľťročnej odplaty niŽšia ako sumár mesačných odplát,
oZV písomne/elektronicky bezodkladne vyzve zberovú spoločnosť na vrátenie vzniknutého rozdielu formou
vystavenĺa opravného dokladu (tzv. dobropisu). oZY je oprávnená započítať hodnotu dobropisu
s ktoýmikoľvék neuhradenými faktúramĺ od zberovej spoločnosti. Zmluvné strany sa dohodli, Že opravný
doklad bude vyhotovený do piatich (5) pracovných dnĺ odo dňa obdžania kvartálneho vyrovnania/vyúčtovania
a výzvy na vystavenie opravného dokladu. Zmluvné strany sa dohodli, Že z dÔvodu administrativneho
zjednodušenia zberová spoločnosť vystavĺ jeden opravný vyúčtovaci doklad za štvďrok viaŽuci sa k poslednej
mesačnej faktúre za daný kalendárny štvrťrok, pľípadne k viaceým mesačným faktúram pokýajúcich
hodnotu opravného yyúčtovacieho dokladu. Splatnosť opravného dokladu je tridsať (30) kalendárnych dní odo
dňa jeho vystavenia, pričom zberová spoločnosť je povinná doručiť oZV faktúru najneskÔr dvadsaťjeden (21)

kalendárnych dnĺ pred uplynutím splatnosti. V prĺpade, Že zberová spoločnosť bude v omeškaní s doručením
faktúry podľa predchádzajúcej vety, predlŽuje sa splatnosť faktúry o dobu, po ktorú je v omeškaní.

9. V termĺne do 20. dňa po uplynutí lehoty na doručenie dokladov oZY oznámi elektronicky prostrednĺctvom
elektronickej pošty zberovej spoločnosti mnoŽstvá' ktoých materiálový tok nebol ľiadne a úplne
vydokladovaný, prĺčom tieto mnoŽstvá budú zahrnuté do nasledujúcej štvrťročnej odpĺaty aŽ po ich uvedení do
súladu s prĺslušnými právňymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva v nasledujúcom kalendámom
štvrťroku, najneskôr však do 31. jqnuára nasledujúceho roku.



-

čIánor v
Predmet Zmluvné stranv sa dohodli. že článok Vl!. zm!uw ..Spôsob a forma preukazovania materiálového
toku odoadov" sa dooíňa o ods. 5 a ods. 6. v tomto znení: 

\

5' V prípade zmeny sadzby či uŽ zdôvodu zmeny vyhlášky MŽP sR č;,. 37312015 Z. z., pĺípadne zákona
o odpadoch alebo z dÔvodu zmeny prílohy č. 5 tejto zmluvy dohodou zmluvných strán, je zberová spoločnosť
povinná zabezpečiť vedenie evidencie, ako aj predloŽenie vyplnenej prĺlohy č. 3 tejto zmluvy, vrátane všetkých
dokladov o materiálovom toku odpadov pre celý rozsah vyzbieraných a vytriedených zložiek, najneskÔr do
jedného mesiaca od zmeny sadzby, pričom mnoŽstvá vyzbieraných odpadov v obdobĺ pľed zmenou sadzieb
6udú Íakturované podľa sadzieb platných v obdobĺ zberu, bez ohl'adu času dokladovania materiálového toku.

ô. Zmluvné strany sa dohodlĺ, Že podiel novín a časopisov na celkovom mnoŽstve vyzbieranom, vytriedenom
a zhodnotenom mnoŽstve odpadov z papiera a odpadov z papierových obalov musĺ byť minimálne 51%'

čtánok Vl.
Predmet: Zmluvné stranv sa dohodli. že článok VllI. zmluvv ..Zmluvné pokutv" sa mení a nahrádza ho toto
znenie:

V prĺpade neodstránenia neŽiaduceho stavu v lehote podľa článku Vll. ods' 3 tejto zmluvy .má oZY nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur) za kaŽdÚ jednu tonu odpadu z prekročeného mnoŽstva
tolerovaného rozdielu medzi vytriedeným mnoŽstvom a zhodnoteným / zrecyklovaným mnoŽstvom odpadu,
u ktorého zberová spoločnosť nepreukáŽe zhodnotenie alebo recykláciu spôsobom vhodným na preukázanie
materiálového toku odpadov.

2. V prípade nesplnenia povinnosti zberovej spoločnosti vykonať zber podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy ako aj
v prĺpade nezrealizovania bezprostredného náhradného zberu má oZY nárok na zmluvnú pokutu vo výške
100,- eui (slovom sto eur) zakaŽdÚ nevyvezenÚ zbernú nádobu, pričom týmto nie je dotknuté právo na náhrqdu
škody podľa odseku 6 tohto článku tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Že oZY je oprávnená domáhať sa
náhľady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

3. V prĺpade nesplnenia povinnostizberovejspoločnosti podľa článku lll ods. 3 písm. e) tejto zmluvy (nedodžania
úrovne recyklácie) má ov,/ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 80,- eur (slovom osemdesiat eur) za kaŽdú
jednu tonu odpadu, ktorá bola zhodnotená inou formou, prĺčom týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody
podľa odseku 6 tohto článku tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že oZY je oprávnená domáhať sa
ňánraoy škody presahujúcej zmluvnÚ pokutu.

4. V prípade nesplnenia povinnosti zberovej spoločnosti podľa čl. Vll ods. 6 tejto zmluvy má oZV nárok na
zmluvnú pokutu vo rĺýške 80,- eur (slovom osemdesiat eur) za kaŽdú jednu vyzbieranú tonu odpadu pod

minimálne stanovené percento, pričom týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody podl'a odseku 6 tohto
článku tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Že oZV je oprávnená domáhať sa náhrady škody presahujúcej

zmluvnú pokutu.

5. V prĺpade porušenia niektorejz povinnostízakladajúcej nárok na zmluvnú pokutu oZV najprv pĺsomne vyzve
zberovú spoločrrosť na vykonanie nápravy a určĺ primeranú lehotu' a to najmenej v trvanĺ 30 kalendárnych dnĺ
na vykonanie nápravy a aŽ ked'márne uplynie táto lehota (nedÔjde k náprave), je oZV oprávnená poŽadovať
zmluvnú pokutu. Splatnosť zmluvnej pokuty nastáva dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynula lehota na
vykonanie nay'ravy.

6. V prĺpade, ak by boli kontľolou Slovenskej inšpekcie'Životného prostredia alebo iných správnych orgánov
' zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktoým došlo porušenĺm povinností zberovej

spoločnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto zmluvy älebo z prĺslušného právneho predpisu na úseku odpadového
hospodárstva aoZV by bo|i právoplatne uloŽené ztohto dôvodu akékolVek sankcie,'je zberová spoločnosť
povinná uhradiť oZV čiastku zodpovedajúcu rĺýške uloŽených sankciĺ ako náhradu škody, ktorá oZV vznĺkla
následkom udelenla týchto sankciĺ.

7 ' V pripade omeškania oZV s úhradou faktúry podl'a článku Vl. tejto zmluvy je zberová spoločnosť oprávnená
poŽadovaťúrok z omeškania vo výške 0,1% zdlžn$ sumy za kaŽdý deň omeškania. Úrok z omeškania je

splatný dňom nasledujúcim po dni, kedy'došlo k omeškaniu s úhradou faktúry.



Článok Vll.
Predmet: Zmluvné stranv sa dohodli. že článok X. zmluw ..Doručovanie písomností" sa mení a nahÉdza
ho toto znenie:

Pĺsomnosti sa doručujú na adresu (sídlo) zberovej spoločnosti a oZY uvedenú na prvej strane tejto zmluvy,
pokial'sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmenu adresy (sídla) je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka,
povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane.

2. Písomnosť sa povaŽuje za doručenú jej prevzatím alebo uplynutím odbernej lehoty po jej uloŽení na prĺslušnej
pošte, podl'a toho, čo nastane skôr. Ak pripadne posledný deň odbernej lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
je posledným dňom odbernej lehoty najbližšĺ nasledujúci pracovný deň.

3. Ak adresát odmietne prijať doručovanú písomnosť, povaŽuje sa písomnosť za doručenú dňom, kedy bolo jej
prĺjatie odmietnuté.

4. Ak sa zmluvné strany výslovne dohodnú ĺta elektronickom doručovanĺ pĺsomnosti prostredníctvorh
elektronickej pošty/emailom, pĺsomnosť sa doručuje na emailovú adresu zberovej spoločnosti a oZV uvedenÚ
na. prvej strane tejto zmluvy. Zmenu emailovej adŕesy je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná
bezodk|adne oznámiť druhej zmluvnej strane. Elektronicky doručená písor4nosť sa považuje za doručenú
dňom nasledujúcim po dni preukázateľného odoslania emailu zaznamenaného technickým prostriedkom
odosielateľa (d'alej len ,,deň elektronického doručenia"). Ak pripadne deň elektronického doručenia na sobotu,
nedeľu alebo sviatok, je dňom elektronického doručenia najbliŽšĺ nasledujúci pracovný deň.

č!ánok Vlll.
Predmet: Zmluvné stranv sa dohodli. že článok Xl' Zmluvv ..Záverečné ustanovenia" sa mení v ods. 1 až 3
na toto znenie:

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami a účinnosť v zmysle ust. $ 47a ods. 1 a 2 zák. č. 4011964 Zb. občianskeho zákonníka dňom
nasledujúcim po dnĺ jej zverejnenia.

2. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1': časť A - Jednotkové ceny pre určenie hodnoty mesačnej odplaty za uskutočnenie triedeného
zberu vrátane preukázanĺa materiálového toku, časť B - Haľmonogram zberu

Prĺloha č' 2 - Potvrdenie o vyzbieraných a vytriedených mnoŽstvách oddelene zbieraných zloŽiek komunálnych
odpadov

Prĺloha č. 3 - Prehlásenie o zbere, vytriedenĺ a zhodnotenĺ/recyklovaní odpadov

Príloha č. 4 - označovanĺe zberných nádob s prekľočeným limitným obsahom nečistôt

Príloha č. 5 - Sadzby podl'a vyhlášky MŽP sR č. 373/20 15 Z. z., prĺpadne dohodnuté zmluvnými stranami

3. Za súčasť zmluvného vzťahu sa povaŽuje aj rámcová zmluva medzi oZV a zberovou spoločnosťou, ak bola
uzavretá, a ak je jej obsahom zabezpečovanie Íinancovania alebo inej podpory triedeného zberu na územĺ
obce.

Pôvodný odsek 3. vyššie uvedeného článku Xl. zmluvy sa prečíslováva na ods. 4 a za ním sa následne
vzostupne prečíslovávajú nasledujúce odseky tohto č!ánku zmluvy podl'a poradia.

ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.



Článor lX.

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpĺsania oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, Že si Dodatok č' 1 dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli,

uzavreli ho slobodne' váŽne,.určite a zrozumiteľne a Že súhlasia so všetkýmijeho ustanoÝeniami a ich právnymi

ĺásledkami. l

3. Tento Doáatok č. 1 je vyhotoveňý v dvoch rovnopisoch, pričom kaŽdá zmluvná strana obdrŽĺ po jednom

vyhotovenĺ.

Zberová spoločnost':

:'ľlY.i _ P;L'ii, a.s"
- ĺ'];'|''3t,1ji1, l]iJ

Si lĺ'i a.'i l-ii',.ll1ava ('l)

lĹ'o,358:,"('iu 1Ĺ L;:',it] J:-.1ii]!'lí' i lĺ-1/'oat:'

25 FEB. 202t

4-/
Pbdlesná
,ĺnänažér/oblastný

Krajne

... ..vt,".../..
JUDr. Ján
starosta obce

Mária
riaditeľ

ENVI - PAK, a. s

|-i ĺ -'.
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Pľíloha číslo 1

k Zmluve o pľevádzke tľiedeného zbeľu č,- zP-ZsE;2403202002ĺA

[y pľe uľčenie hodnoty mesačnej odplaty za uskutočnenie tľiedeného 
"beru 

vrátane preukázania

mateľiálového ťoku

. Papier

o Sklo

o Plasty

.. Kovové obaly

o Kompozitne obďy ĺabánelepenky

. 0,00160

0,00160

0,00160

0,00160
' 

0,00160

EUR/ liter bez DPH

EUR/ liter bezDPH

EUR/ liter bez DPH

EUR/ literbez DPH

EUR/ literbez DPH
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Krajné

Príloha číslo 1 čast, B - popis systému triedeného zbeľu ha rizemí obce

1.1 Popis systému triedeného zberu na t'zemi obce prostredníctvom nádob / kontajnerov

I.2 Popis systému triedeného zberu na ízemíobce prostredníctvom vriec

ZP-Z\E2403202002ĺA

Z|oŽ|ry v
nádobe

Objem
nádoby [l]

Počet
nádob

an. feb mar.
okt. nov dec

Počet Zvozov v jednotliv ch mesiacoch Litre spolu

Z|oŽky vo vreci

Sklo

Kovové o

obalyKompozitné
nabáize

Objem
vreca [l]

t20
r20

p0

ĺ20

120

Počet
vriec

v jednom
zvoze

900

900

900

900

900

0

1

I

0

1

feb.

0

1

0

1

mar

0

2

0

0

0

0

I

I

0

1

2

0

1

0

0

un

0

z

0

1

0

I

ril

1

0

1

0

I

1

0

0

0

2

0

0

0

0

1

okt.

I

0

1

1

nov.

1

1

0

0

0

I

dec

0

0

0

0

1 728 000

432 000

432 000

324 000

432000
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Krajné

1,.3 Na zbernom dvore sír umiestrrené nasledovné zbeménádoby (kontajneľ, vTece' big bag' iné - upresnite):

Iné (vyššie nešpecifikované'systémy zberu):1.4

zP-2s824032020021A

Z|oŽky v
nádobe

pbjem
nádoby

tu

Počet
nádob

tksl

Jan. feb. mď. apr maJ jun j1 aug. sep okt. nov. dec

Z|oŽ|<y

v nádobe
Typ nádoby

Objem
nádoby

tu

Počet
nádob

tl.sl

Počet
v vozov
zarok

Litre spolu
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PrĺIoha č. 2

Potvrdenie o mnoŽstvách vyzbieraných oddelene zbieraných zIožiek komunálnych odpadov (odpadov
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov) a množstvách nečistôt

Zberová spoločnosť (obchodné meno a lČo):
Miesto pôvodu odpadu (názov obce/mesta):
obdobie uskutočneného zberu (mesiac/rok):

Úaap o vyzbieranom odpade
Komodita: noviny a časopisy
Katalógové čĺslo odpadu: 20 0ĺ 01
MnoŽstvo vyzbieranej komodity (t) :

Z toho mnoŽstvo zneškodnených nečĺstôt:
Z toho mnoŽstvo vyt'riedeného odpadu:

Úoaje o vyzbieranom odpade
Komodita: papier a lepenka
Katalógové čĺslo odpádu: 20 0ĺ 0ĺ
Množstvo vyzbieranej komodiý (t):
Z toho mnoŽstvo zneškodnených nečistôt:

Z toho mnoŽstvo vytriedeného odpadu:

Úaaje o vyzbieranom odpade
Komodita:sklo
Katalógové čĺslo odpadu:20 01 02
MnoŽstvo vyzbieranej komodiý (t):

Z toho mnoŽstvo zneškodnených nečistôt:
Z toho mnoŽstvo vytriedeného odpadu:

Úaaje o vyzbieranom odpade
Komodita: plasty
Katalógové čĺslo odpadu: 20 01 39
MnoŽstvo vyzbieranej komodity (t):
Z toho mnoŽstvo zneškodnených nečistÔt:
Z toho mnoŽstvo vytriedeného odpadu:

Úaaje o vyzbieranom odpade
Komodita: kovové obaly
Katalógové čĺslo odpadu:20 01 04
MnoŽstvo vyzbieranej komodiý (t):
Z toho mnoŽstvo zneškodnených nečistôt:
Z toho množstvo výriedeného odpadu:

Úoaje o vyzbieranom odpade
Komodita: kompozitné obaIy na báze Iepenky
Katalógové čĺslo odpadu: 20 0í 03
Množstvo vyzbieranej komodiý (t):
Z toho mnoŽstvo zneškodnených nečistôt:
Z toho mnoŽstvo vytriedeného odpadu:

Úaaje o vyzbieranom odpade
Komodita: drevo
Katalógové číslo odpadu: 20 0ĺ 38
MnoŽstvo vyzbĺeranej komodity (t) ;

Z toho mnoŽstvo zneškodnených nečistôt:
Z toho mnbŽstvo výriedeného odpadu:

Štatutárny orgán alebo iná opráínená osoba zberovej spoločnosti

V dňa

Meno a funkcia:........ ..Podpis a pečiatka:

Štatutárny zástupca alebo iná oprávnená. osoba zberovej spotočnosti t'ýmto potvrdzuje, Že nemá
vedomosť o nepravdlvosti potvrdzovaných údajov



Prĺloha č. 3

PREH LÁsENt E o ZBERE, VYTRI EDENĺ A ZHoDNoTENĺ/REGYKLoVANĺ oDPADoV podľa
zmluvy č....................... pre Účel preukázania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových
vtýrobkov

Zabezpečené pre oZV:
obchodné meno: ENVI-PAK, a.s.
Sĺdlo: Galvaniho 7/B' Bratislava
tČo: 35 858 010

I. Komodita:

Il. MnoŽstvo (t):

(vytriedených a nás|edne
zhodnotených/zrecyklovaných odpadov)
Katalógové číslo:
(vytriedeneho odpadu)

Ill. Miesto pôvodu odpadu:
(Adresa pôvodcu odpadu resp'
prevádzky/ prevádzok pôvodcu odpadu)
Obdobie zhodnotenia odpadu :

(V akom období bo| odpad zhodnotený)
od: do

lV. Subjekt' ktoÚ zabezpeči!zber a vytriedenie odpadov
(v prĺpade, Že takáto skutočnosť nastala)
obchodné meno:
Sĺdlo:

tČo:

SÚhlas na nakladanie s odpadmi
Vydal:
Číslo rozhodnutia:

Dňa:

Štatutárny orgán alebo iná oprávnená osoba zberateľa

Meno: Podpis a pečiatka:

V. Subjekt, kto4ý zabezpečil zhodnotenie (recykláciu) vytriedených odpadov

obchodné meno:
Sĺdlo:

lČo:

Súhlas
Vydal:
Číslo rozhodnutia:

Dňa

Spôsob zhodnotenia (recyk|ácie):.
Kód recyklácie: Spôšob zhodnotenia:

Štatutárny orgán alebo iná oprávnená osoba zhodnotitel'a

Meno Podpis a pečiatka



Prĺloha č. 4 .označovanie zberných nádob s pľekročeným limitným obsahom nečistôt

označovanie zberných nádob s nadlimitným obsahom nečistôt (nad 35% v roku 2021) sa realizuje

prostredníctvom nálepiek, ktoré na tieto účely zabezpečuje ENVI_PAK, a.s.

Nálepky na označenie zberných nádob s prekročeným limitným obsahom nečistôt sú červenej farby

s čitateľným textom ,,Znečistená nádoba. Triedenie nebude uhradené!".

\tf

ZNECISTENA

TRlEDENlE NEBUDÉ
UHRADENÉI

,

NADOBA!a



Kľajné zP-2s82403202002/A

Pľíloha č.5

$adzby podl'a vyhlášlry ľľŽp sn č,.373t2015Z.z.,prípadne dohodnuté zmluvnými stľanami

Komodita' Sadzba euro/tona
Noviny a časopisy s0
Papier a lepenka 120

100

Plasty 550

Kovové obaly 250
Kompozitné obalv na bĺíze lepenky 5s0


