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Zmluva č. ril ĺs1 ag3
o spolupráci podľa $ 59 ods. 3 Zákona o odpadoch

(ďalej Ien ako ''Zmluva'') uzavretá medzi

obec názov:
Sídlo:
lČo:
lČ opH:
Bankové spojenie
IBAN:
Blc (SWFT) kód:

Zastúpená:

(ďalej ako ,,obec")

obec Krajné
Krajné 52, 916 16 Krajné
00 311 715
202',to79698
Prima Banka a. s.
sK11 560000000006 1838 1001
sekretaľiat@kraj ne. sk, slvsro@krajne.sk

JUDr' Ján Konečník, starosta obce

a

obchodné meno: RECobal s.r.o.
Sídlo: Bohrova 1, 85'ĺ 01 Bratislava, Slovenská republika
lČo: 47 257 997
lČ DPH / DlČ: sK212o106285 t2120106285
Bankové spojenie Tatra banka a.s.

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4301 s936
B|c (SWFT) kód: TATRSKBX
Zäpis v registri: Súd Bratislava l., odd. Sro., vl. č. 104851/8
ZastÚpená: lng. Claudia Gettlerová, konateľ
(d'alej ako,,RECOBAL")
(ďalej spolu ako ,,zmluvné strany")

v nasledovnom znení

1. Preambula

1'1 Táto Zmluva upravuje vzájomnú spoluprácu a práva a povinnosti zmluvných strán v oblasti
triedeného zberu, odpadov z obalov a odpadov z neobalových rĺ'ýrobkov.

1'2 Cieľom zmluvných strán je spoločne s organizáciami nakladajúcimi s odpadom umoŽniť výrobcom
obalov a občanom účinné a efektívne naplnenie úloh zberu a zhodnocovania odpadov z obalov a
odpadov z neobalov,ých yýrobkov, a tym prispieť k predchádzaniu vzniku, resp. znĺŽeniu mnoŽstva
odpadu a zvýšeniu úrovne ochrany Životného prostredia.

1.3 Systém zberu a zhodnocovania odpadov z obalov a odpadov z neoba|ových výrobkov, ktoý je
fungujúci, finančne efektĺvny, celoplošný, pre občana ľahko dostupný a občanom akceptovaný, má
pre obec zásadný význam z dôvodu zabezpečenia vysokej úrovne kvaliý Života, Životného
pľostredia, zdravia a poriadku pre občanov.

1.4 Na dosiahnutie týchto cieľov uzatvárajú zmluvné strany túto Zmluvu.

Skratky

2.1 Pri interpretáciijednotlivých pojmov a ustanovení tejto Zmluvy majú byť zohľadnené predovšetkým
ustanovenia Smernice o obaloch aZákona o odpadoch, a tieŽ obchodného zákonníka.

2.2 Pokiaľ nie je v Zmluve vlýslovne stanovené inak, definícia týchto pojmov je nasledovná:
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aa) RECobal
Autorizácia:
oprávnenie zo dňa 22.04.201 6,Č,.A. : 0009/oB ALY t oztt t N1 6-3. 3, Sp. zn' 4695/201 6-3. 3
('1828012016), vydané Ministerstvom, na základe ktorého bolo RECOBAL podľa $ 89 ods. 1 písm.
b) Zákona o odpadoch udelené oprávnenie na tĺýkon činnosti organizácie zodpovednosti uýrobcov;

Ministerstvo:
Ministersfuo Životného prostredia Slovenskej republiky;

oat:
RECOBAL ako organizácia zodpovednosti v,ýrobcov v zmysle znenia $ 28 Zákon o odpadoch v
nadväznosti na $ 59 Zákona o odpadoch pre oblasť obalov;

Zákon o odpadoch:
Zákon č,' 7912015 Z. z. zo 17. marca2015 o odpadoch;

Obal:
Definícia v zmysle $ 52 ods. 3 Zákona o odpadoch;

Neobalové výrobkv a odpad z nich:
Definícia v zmysle $ 73 ods. 3 Zákona o odpadoch;

Zmluva:
Táto predmetnáZmluva podľa $ 59 ods. 3Zákona o odpadoch;

VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce podľa $ 81 ods. 8 Zákona o odpadoch, ktoré upravuje
podrobnosti ohľadom miestneho odpadového hospodárstva;

Zákon o ochrane osobných údajov:
Zákon č. 18l20'l8 Z' z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoých zákonov;

Zmluva o budúcei zmluve:
Zmluva uzavretá dňa pĺ.no<.201X medzi obcou a RECoBAL, na základe ktoľej sa zmluvné strany
dohodli' pri splnenív Zmluve o budúcej zmluve bliŽšie špecifikovaných dÔvodov uzavrieť túto
Zmluvu,

Zmluvná oblasť:
Celé územie obce.

2. Predmet zmtuvy

2'1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinnostĺ zmluvných strán v zmysle $ 59 ods.
2Zákona o odpadoch pri prevádzkovaní systému zdruŽeného nakladania s odpadmiz obalov a s
odpadmiz neobalov,ých uýrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov, v obci a všetkých
s tým súvisiacich práv a povinností vrátane odmeny za dohodnuté zmluvné sluŽby a úkony.

3. Vyhlásenia a záruky

3.1. RECOBAL vyhlasuje a zaručuie, že:

a) RECOBAL je právoplatne existujúca spoločnosť podľa slovenského práva a disponuje všetkými
potrebnými oprávneniami a súhlasmi, ako aj internými rozhodnutiami pre podpis a plnenie tejto
Zmluvy,

b) RECOBAL má právoplatnú Autorizáciu pre všetky druhy obalov, neobalouých výrobkov resp.
odpadu z obalov a odpadu z neobalových v'ýrobkov.

3.2. obec vyhlasuje a garantuje, Že:
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ait RECobal

a) obec je právoplatne existujúca samosprávna jednotka podľa slovenského práva a disponuje

všetkými potrebnými oprávneniami a súhlasmi, ako aj internýmĺ rozhodnutiami pre podpis

a plnenie tejto ZmluvY.

b) obec má uzatvorené zmluvy v oblasti odpadového hospodárstva, ktore sÚ bliŽšie uvedené

v Prĺlohe č. 1.

4.7ber

4.1. Na základe systému zberu popĺsaného vPrílohe č. 1 sa RECOBAL zaväz$e podľa $ 28 ods.4
v nadväznosti na $ 59 ods.'1 Zäkona o odpadoch vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udžiavať

funkčný systém zberu vytriedených zloŽiek komunálnych odpadov z obalov a odpadov z

neobalov'ých výrobkov, na ktoý sa vďahuje rozšírená zodpovednosť uýrobcov.

4'2' PodÍa$ 28 ods. 4 pĺsm. e) Zákona o odpadoch sa RECoBALzaväzqe zabezpečiť odobratie celého

mnoŽstva, v ooci oddelene vyzbieranej zloŽky komunálneho odpadu z obalov a odpadu z

neobalorĺých výrobkov a zabezpečiť priebeŽné financovanie nakladania s takto odobraým

vyhradeným prudom odpadu.

4.3. RECoBAL v zmysle $ 59 ods. 9 Zákonao odpadoch nie je zodpovedný zavyprázdňovanie zberných

kontajnerov, xtoie obiahujú inú zloŽku komunálneho odpadu, neŽ pre akú je zberná nádoba určená,

v roziahu nad prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v prĺlohe č. 8a Zákona o odpadoch (pre rok

2o2o do 40 % vrátane a pre ĺok 2021 do 35% vrátane). Za nakladanie s takto znečistenou

vyzbieranou zloŽkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe zodpovedá obec. Z dÔvodu

nedostačujúceho rĺýkladu tohto ustanovenia sa zmluvné strany dohodli, Že uvedený percentuálny

podiel sa úaa6u;e na hmotnostné percento. Ak by Ministerstvo Životného prostredia SR alebo iný

prĺslušný úrad alebo záväzný právny predpis vyjasnil, Že uvedený podiel sa nevzťahuje na hmotnosť,

ale na iné faktory, ako napr. objem, zmení sa výklad tohto zmluvného bodu a odber vzoriek podľa

Prĺlohy č.2,bez toho aby bola potrebná osobitná dohoda'

4.4. RECoBAL sa v zmysle $ 28 ods. 'l Zákona o odpadoch zaväzule, umoŽniť obci prepojenie jej

miestneho systému nakladania s komunálnym odpadom so systémom nakladania s výriedenými

zloŽkami komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pričom podrobnosti o

prepojenĺ lokálnehó systému nakladania s komunálnym odpadom so systémom nakladania so

zloŽkami komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, budú stanovené v

osobitnej zmluve.

4.5. Podľa $ 8't ods. 7 pĺsm. e) Zákona o odpadoch sa obec zaväzuje umoŽniť RECoBAL-u zber

prĺslušného mnoŽstva v obci vytriedených zložiek komunálnych odpadov z obalov a odpadov z

neobalov'ých qýrobkov, ako aj umoŽniť na území obce aj mimo oblasti komunálneho odpadu zber

prĺslušného mňoŽswa v obci vytriedených zloŽiek odpadov z obalov a z neobalorĺých výrobkov.

4.6. Pokiaľ je to potrebné, zavedie RECOBAL opatrenia na podporu budovania triedeného zberu

komunálneho odpadu za účelom zlepšenia jeho fungovania. obec sa zaväzuje, RECOBAL pri tom

podporovať a - pokiaľ to spadá do pôsobnosti obce - prfaťlzabezpečiť potrebné rozhodnutia, úpravy

všeobecne záväzných nariadení vzmysle $ 81 ods. 8 Zákona o odpadoch, zmeny alebo úpravy

programu obce, póskýnúť verejné priestranstvá a pozemky a urobiť všetky ostatné kroky, ktoré

zvyéajne obec v rámci komunálneho odpadového hospodárstva zabezpečuje a ktoré podľa

ustanovenĺ Zákonao odpadoch nespadajú do kompetencie alebo zodpovednosti RECoBAL.

5. Evidencia a výkaznĺctvo

5.1. SpÔsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových rĺýrobkov v oddelene

vyzbieraných zhŽkách komunáinych odpadov v zmysle S 59 ods. 3 písm. b) Zákona o odpadoch je

stanovený v Prílohe č. 2'

5.2. Zisťovanie podielu obalov podľa bodu 6.'l tejto Zmluvy sa uskutočňuje na náklady organizácie

zodpovednosti výrobcov.
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5.3. SpÔsob a forma preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalotlých
výrobkov v zmysle $ 59 ods. 3 pĺsm. c) Zákona o odpadoch sú stanovené v Prĺlohe č. 3.

5.4. obec týmto udeľuje RECOBAL-u súhlas pouŽívať obcou vykazované mnoŽstvá odpadov na účely
preukazovania plnenia povinnosti zberu, prepravy, zhodnotenia alebo recyklácie odpadu z obalov a
odpadu z neobalových rĺýrobkov. Toto sa vzťahuje aj na vykÚpený odpad podľa $ 16 Zákona o
odpadoch, pokiaľ výkup vykonáva obec. Na vykazovanie mnoŽstva odpadov sa budú pouŽĺvať

formuláre z Prĺlohy č. 4.

5.5. okamihom vloŽenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, spadajúcich do predmetu

tejto Zmluvy, do zberných kontajnerov, prechádza vlastnĺcfuo týchto materiálov na RECOBAL. Na
RECOBAL neprechádza vlastníctvo ostatných materiálov, ktoré nespadajú do predmetu tejto
Zmluvy, ani odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zo zberných kontajnerov, za ktoré
RECOBAL nie je zodpovedný v dÔsledku znečistenia podľa $ 59 ods. 9 Zákona o odpadoch.

5.6. RECOBAL je oprávnená vykonávať kontrolu správnosti všetkých vykazovaných údajov zo strany
obce, týkajúcich sa triedeného zberu odpadov z obalov a z neobalových uýrobkov. Za ýmto účelom
je obec ie povinná pos$flnúť RECoBAL-u na vyŽiadanie bezodkladne úplne a správne údaje
a sÚvisiacu dokumentáciu.

5.7. obec je povinná nahlásiť RECOBAL-u údaje o produkcii komunálnych odpadov za predchádzajúci
kalendámy rok vŽdy do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

6. lnformácie a vzdelávanie

6.1. Na podporu environmentálnej uvedomelosti, ochoty triediť odpad a vyuŽívať obecnú infraštruktúru
na zber odpadov, na zniŽovanie mnoŽstva odpadov a predchádzaniu jeho vzniku majú zmluvné
strany podľa pokynov vyplývajúcich zo Zákona o odpadoch a Prílohy č. 5 povinnosť zabezpečovať
informačné a vzdelávacie aktiviý.

6.2. RECOBAL principiálne znáŠa náklady na tieto informačné a vzdelávacie aktivity. obec sa zaväz$e,
za ýmto účelom poskytnúť priestory' reklamné tabule, informačné médiá ako miestne noviny, obecný
rozhlas a podobne.

7. Zberová spoločnosť

7 '1. Zmluvné strany sa dohodli, Že ten, kto v obci vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z
neobalových uýrobkov, musí mať podľa $ 59 ods. 4 Zákona o odpadoch uzatvorenú zmluvu s
RECOBAL. V záujme zachovania funkčného odpadového hospodárstva bude uprednostnená tá
spoločnosť, ktorá uŽ má uzavretú zmluvu na zber a zhodnotenie komunálnych odpadov s obcou.

7.2' Pokial sa RECOBAL v zmysle $ 8't ods. 23 Zákona o odpadoch nepodarí' v rámci Zákonom
stanovenej lehoty, uzavrieť Zmluvu s tým, kto vykonáva v obci triedený zber odpadov z obalov a
neobalov,ých v'ýrobkov, predloŽĺ RECOBAL v súčinnosti s obcou návrh alteľnatívneho rĺešenia, ktoré
by smerovalo k uzavretiu Zmluvy v rámci prijateľných podmienok pre obec a RECOBAL. obec sa v
takomto prĺpade zaväzuje vyuŽiť svoje právo vypovedať Zmluvu podľa $ 81 ods. 23 Zákona o
odpadoch, resp. V zmysle $ 81 ods. 13 Zákona o odpadoch v celom rozsahu alebo ak je to v sÚlade
s právnymi predpismi v rozsahu tej časti, ktorá je touto Zmluvou dotknutá'

8. Náklady a odmena

8.1. Výška nákladoŕazodpovednosť za znášanie týchto nákladov sa riadia v zásade podľa predpisov
Zákona o odpadoch.

8.2. v zmysle $ 59 ods. 3 písm. e) Zákona o odpadoch zmluvné strany uvádza1Ú, Že v,ýška nákladov na
triedený zber v obcizodpovedá sume bliŽšie špecifikovanej v Prĺlohe č. 6.
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8.3. RE69BAL je oprávnená vykonávať v obci overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu, s
cieľom zistenia primeranostivynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a

recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalorĺých výrobkov nachádzajúcich sa v oddelene

zbieraných zloŽkách komunálnych odpadov a navrhovať obci a/alebo Zberovej spoločnosti zmeny

systému triedeného zberu za účelom zlepŠenia jeho funkčnosti. Zmluvné strany sú povinné do 10

pracovných dní od doručenia písomných zlepšovacích návrhov, pokiaľ to bude zmluvnou stranou

poŽadované, uskutočniť o ýchto zlepšovacích návrhoch ústne rokovania. V prípade, ak obec alebo

Zberová spoločnosť tieto navrhnuté zmeny v priebehu 10 pracovných dnĺ od doručenia zlepšovacĺch
návrhov resp. od ústnych rokovanineuskutočnia, RECOBAL uhradĺZberovejspoločnostiod mesiaca

nasledujúceho po uplynutĺ lehoý na uskutočnenie návrhov iba náklady zodpovedajúce uýške

obvyklých nákladov v príslušnom regiÓne.

9. Doba platnosti zmluvy

9.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitÚ a mÔŽe byť ukončená dolu uvedenými spÔsobmi,

stanovenými právnymi predpismi.

g.2. obec je oprávnená túto Zmluvu ukončiť v zmysle ustanovenia $ 27 ods. 15 Zákona o odpadoch
pĺsomnou výpoveďou bez udania dÔvodu ku 31.12. kaŽdého kalendárneho roka. V zmysle

ustanovenia $ 27 ods. 16 musĺ obec doručiť rlýpoveď RECOBAL do 31. oktÓbra v roku, v ktorom

má byť zmluvný vzťah ukončený. V zmysle ustanovenia $ 27 ods. 15 Zákona o odpadoch

nemôŽe obec vypovedať Zmluvu počas kalendárneho roka z ineho dôvodu ako z dÔvodu

porušenia povinností RECOBAL podľa ustanovenia $ 28 ods. 4 pĺsm. a) alebo e) Zákona o

odPadoch.

9.3. RECoBAL je oprávnená ukončiť túto Zmluvu pĺsomnou uýpoveďou bez udanĺa dÔvodu podľa

ustanovenia $ 582 ods' 1 občianskeho zákonníka po zohľadnení povinnosti podľa ustanovenia

$ 81 ods. 22 Zákona o odpadoch a taktieŽ z dÔvodov uvedených v ustanovení $ 59 ods. 11

Zákona o odpadoch.

g.4. RECoBAL je ďalej oprávnená, ukončiť túto Zmluvu písomnou výpoveďou, pokiaľ prišlo

k porušeniu ustanovenĺ ods. 6.6 a 6.7 tejto Zmluvy a nebolo napravené podľa poŽiadavky

RECOBAL do 30 dnĺ od pĺsomného upozornenia na toto porušenie.

9.5. Pokiaľ obec nenapraví oznámené porušenie, ktoré je dÔvodom pre vypovedanie tejto Zmluvy,

mÔŽe RECQBAL túto Zmluvu vypovedať pnný deň po uplynutí lehoty uvedenej v bode 10.4 tejto

Zmluvy na nápravu. Ak vo výpovedi nie je stanovené inak, nadobúda táto výpoveď platnosť v

okamihu jej doručenia druhejzmluvnej strane.

9.6. Ukončenim Zmluvy z akéhokoľvek dÔvodu nie sú dotknuté Žiadne ďalšie práva ktorejkoľvek zo
zmluvných strán zaloŽené či súvisiace s porušením Zmluvy, ktoré je dôvodom výpovede, alebo s

akýmikoľvek ďalšími porušeniami tejto Zmluvy.

í0. Povinnosť mlčanlivosti

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, Že budú zachovávať mlčanlivosť tejto Zmluve avšetkej s ňou

súvisiacej dokumentácie, pokiaľ im Zákon neu|ladá povinnosť ich zverejniť.

10.2. Strany sazaväz$Údodžiavať povinnosť mlčanlivosť upravenú v tejto Zmluve aj po splnenĺ tejto

Zmluvy alebo po jej ukončenĺ.

1o'3. obec zabezpečĺ, Že táto Zmluva bude zverejnená alebo sprĺstupnená tretím osobám v zmysle

Zákona č. z11l2ooo Z. z. o slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a doplnenĺ niektoých
zákonov alebo iných porovnateľných právnych predpisov len v zákonom stanovenom rozsahu a
pritom zostane zachovaná mlčanlivosť, resp. budú chránené obchodné tajomstvá a osobné

a prevádzkové údaje, v zákonom prípustnom rozsahu.

10.4. Zmluvné stranyzabezpečia dodžiavanie Zákonao ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR
a vykonajú všetky potrebné opatrenia na ochranu u nich uloŽených údajov pred neoprávneným
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prĺstupom tretích osôb' Zmluvné strany však nenesú zodpovednosť za to' ak tretie osoby
protiprávnym spÔsobom získajú prístup k Údajom. Pokial'zmluvné strany neporušia Úmyselne
alebo z hrubej nedbanlivosti túto svoju povinnosť, je uplatnenie náhrady Škody v tejto sÚvislosti
vylúčené.

íí. Doručovanae a komunikácia

11.1' Ak táto Zmluva nestanovuje výslovne inak, musí mať akekolVek oznámenie alebo iná
komunikácia medzi zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy písomnÚ formu a musí byť
doručené osobne alebo doporučenou poštovou zásielkou' oznámenie doručované osobne sa
povaŽuje za doručené v okamihu jeho odovzdania, oznámenie doručované poštovou zásielkou
sa povaŽuje za doručené tri pracovné dni po prvom pokuse doručenia na aktuálne platnÚ adresu
Zmluvnej strany uvedenÚ v obchodnom registri, resp. adresu obce, aj ked' sa o zásielke
nedozvedel.

11.2. okrem komunikácie týkajÚcej sa sankcií a ukončenia tejto Zmluvy, mÔŽu zmluvné strany
komunikovať aj elektronickou poštou (e-mailom).

1 2. Záv erečné ustanovenia

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Ak by jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy boli, alebo budú úplne alebo čĺastočne neplatné alebo
nevykonateľné, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovenĺ. Namiesto neplatného alebo
nevykonatel'ného ustanovenia Zmluvy bude platiť dojednanie, ktoré bude najviac zodpovedať
hospodárskemu Účelu neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia pokial', je to možné.

Práva a povinnosti z tejto Zmluvy moŽno len s predchádzajÚcim písomným súhlasom druhej
zmluvnej strany previesť aj na tretie osoby.

VŠetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy vyŽadujú pÍsomnÚ íormu_

Zmluvné strany berú na vedomie pripravovanú novelu zákona o odpadoch, ktorá by mala byt
Účinná najskôr 1. júla2020 (ďalej ako ,,Novela zákona o odpadoch"). Zmluvné strany sa týmto
zaväzujÚ, Že po nadobudnutí účinnosti Novely zákona o odpadoch, resp. inej novely zákona o
odpadoch, budÚ vykonávať svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v súlade s touto novelou
zákona o odpadoch' V prípade' ak bude potrebné zosúladiť túto zmluvu so znením Novely zákona
o odpadoch, resp. inej novely zákona o odpadoch, zmluvné strany sa zaväzuje za týmto Účelom
uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, a to bezodkladne po výzve jednej zmluvnej strany doručenej
druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany prehlasujú, Že sa s touto Zmluvou riadne oboznámili, jej obsah pochopili a na
znak svojho súhlasu ju podpisujú.

V q
/

ír'REC
REcobs| ĺ

Bď'.oYr ĺ&tíl
ICO:,17 257 907 |

/

I

RECOBAL / konatel'ka Obec / sta
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ír' RECobaI

Zoznam prĺloh:

1) Príloha č. 1:

2) Príloha č' 2:

3) Prĺloha č. 3:

4) Prĺloha č.4:
5) Prĺloha č. 5:

6) Príloha č.6:

Popis zberného systému
SpÔsob zisťovania podielu odpadov z obalov
SpÔsob a forma preukazovania mateľiálového toku odpadov z obalov a odpadov
z neobaloqých ýrobkov
Formulár pre výkazy odpadov
Program informačných a vzdelávacích aktivlt
Výška nákladov na triedený zber v obci
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ír' REcobal
Príloha č. 1
Popis zberného svstému v obci

Subiekty vykonávajúce zber na území obce:

V obci je zavedený kontajnerov'ý systém
počet kontajnerov frekvencia

vývozuolast kov
l l0 l papier a lepenka 0 0
110 I plastv 0 0
1 10 I sklo 0 0
1'ĺ0 l na kovv 0 0
l20lpapiera lepenka 0 0
l20lplastv 0 0
'1201 sklo 0 0
120 I na kow 0 0
240lpapieralepenka 0 0
2401 plastv 0 o
2401 sklo 0 0
240 I na kovy 0 0
1100lpapiera leoenka 0 0
1 100 I olastv 0 0
100 I na kovy 0 0
660-7001 sklo 0 0
12OO I 11 800 I sklo 0 0
1400lsklo 0 0
kontainery na iné druhy odpadov

V obci je zavedený vrecový systém počet vriec frekvencia
yývozu

vrecia na papier 0
vrecia na plastv 0
vrecia na sklo 0
vrecia na kow 0
vrecia na iné druhv odoadov 0

V obci sa nachádza zberový dvor počet kontajnerov frekvencia
v'ŕvozu

kontainery na papier a lepenku 1 1 x štvrťrok
kontaĺnerv na plastv ,| 1 x mesiac
kontainerv na sklo I 1 x štvrťrok
kontainery na kow 1 1 x šfuŕrok
kontainery na neobalv z DaDiera 1 1 x štvrťrok
kontainerv na neobalv z plastov 1 1 x štvďrok
kontainery na neobalv zo skla 1 1 x štvŕrok
kontainery na iné druhv odpadov 2 podľa potrebv

V obci sa uskutočňuje mobilný zber frekvencia v'ývozu
papiera a lepenkv 't x štvďrok
ineikomoditv podľa potrebv

Názov organiácie, lpo Druh odpadu Frekvencia
BMNTNER Slovakia, s. r. o. Komunálny odpad 1x14dnĺ
lnta,s.r.o. BRKO podľa potreby
TextilEco, s. r. o. textil podľa potrebv

METALSERVIS Recyclinq Elektroodpad' batérie podľa potrebv
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íi' REcobal

Príloha č. 2
SDôsob zisťovania podielu odpadov z obalov ďatebo z neobatovÝch materiátov

RECOBAL bude na vlastné náklady zisťovať podiel odpadov z obalov a z neobalových materiálov
z uskutočňovaných zberov vytriedených zložiek komunálnych odpadov na základe zmluvnejspo|upráce so
Zberovou spoločnosťou, príp. inou externou dodávateľskou organizáciou.

Zisťovanie podielu odpadov z obalov sa bude vykonávať niektoým z nasledujúcĺch spÔsobov:

a) uskutočňovanímodbomýchanalýz,

b) váŽením vytriedených odpadov z obalov a / alebo neobalovrých materiálov,

c) vizuáĺnou kontrolou,

d) miestnou ohliadkou,

e) inou formou.

V prípade prijatia jednotnej metodiky pre zisťovanie zloŽe;'ria komunálneho odpadu bude túto RECoBAL
uplatňovať aj na zisťovanie podielu odpadov z obalov ď alebo neobalových materiálov.
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íi' REcobal
Príloha č. 3
SDôsob a fonna Dreukazovania materiálového toku odpadov z obatov a odpadov
z neobalovÝch vÝrobkov

Foĺmulár musí obsahovať minimálne nasledovné informácie:

názov a sídlo organizácie zodpovednosti vlýrobcov, pre ktoni sa materiá|ový tok dokladuje
názov, mnoŽstvo a katalógové číslo odpadov z obalov;
prvé miesto zberu na územĺ SR s názvom a sídlom osoby, ktorá zber vykonala;
názov a sídlo prvého zariadenia na zhodnotenie odpadu činnostbmĺ Rí-Rí 1;
názov' číslo' charakteristika a čas platnosti oprávnenia, na základe ktorého sa zhodnocovanie alebo recyklácĺe uskutočňuje,
názov a adresa orgánu, ktoný oprávnenie vydal ako aj kópia tohto oprávnenia spolu s úradne overánym prekladom so
štátneho jazyka;
v prípade zhodnocovania alebo recyklácie mimo územia SR _ názov osoby zodpovednej za cezhraničnú prepravu odpadov
a mnoŽsfuá dodané do prvého zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov;
časové obdobie, na ktoré sa dok|ad o materiálovom toku vzťahuje, po dodanie do prvého zariadenia na zhodnocovanĺe
odpadov;
doklad musí byť podpísaný zodpovedným zamestnancom osoby, ktorá prevádzkuje zariadenie na zhďnocovanie
odpedov a opatrený odtlačkom pďiatky'
doklad musí byť podpísaný zodpovedným zamestnancom mestského/obecného úradu mestďobce' ktoré/á je pôvodcom
odpadov a opatrený odtlačkom pečiatky.

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Pôvodca odpadov z obalov
obchodné meno:

Sídlo/miesto podnikania

lČo:
Prvé miesto zberu odpadov z obalov
obchodné meno:

Sídlo/miesto podnikania

lČo:
Zodpovedná osoba:

Č íslo registrácielrozhodnutia:

Čas platnosti rozhodnutia:

Zariadenie na zhodnocovanie
obchodné meno:

Sĺdlo/miesto podnikania:

lČo:
Číslo rozhodnutia:

Čas platnosti rozhodnutia:

Meno a priezvisko/osoby zodpovednej za cezhraničný pohyb odpadu z obalov:

Udajeoodpadezobalov
Názov odpadu Kód odpadu KategÓrĺa odpadu Hmotnosť (t) Kód nakladania

Časové obdobie

Vystavil; Dátum; Poturdenie obce: Dátum;

odtĺačok pečiatky' meno, priezvisko a podpis odtlačok pečiatky, atmeno, priezvisko a podpis
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art RECobal

Príloha č.4

Formulár pre vÝkazv odpadov

obec preukazuje celkovú hmotnosť odpadov z obalov pochádzajúcich z domácností, ktoré boli na jej územĺ
vyzbierané za Účelom recyklácie alebo zhodnotenia za príslušný kalendámy rok vyplnením údajov vo
Formulári pre výkaz odpadov z obalov.

Formulár pre výkazy odpadov z obalov

Obec: Rok

obalový materiál
Celková hmotnosť odpadov
z domácností zozbieraných na
územĺ obce (t)*

Sklo

Pĺasty

Papier a lepenka

Kovy oceľ
Hliník

Kompoziý na báze lepenky

Neobalový materiál

Sklo
Plasty

Papier a lepenka

Spolu

'uvádza sa celková hmotnosť odpadov z obalov v tonách, zaokrúhlená na tri desatinné miesta.
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Príloha č. 5

Pľoqram informačnÚch a vzdelávacĺch aktivít

Predmetom informačnej povinnostirrlýrobcu obalov je poskytnutie informácie konečným pouŽĺvateľom obalov
o

a) dostupných systémoch odoberania zálohovaných obalov, zberu, o zhodnocovaní a recyklácii
odpadov z obalov,

b) ĺch úlohe, ktorou prispĺevajú k zhodnoteniu a recyklácii odpadov z obalov,

c) uýzname označenĺ na obaloch, ktoré sa na tňu vyskytujú.

Predmetom informačnej povinnosti výrobcu neobalových vlýrobkov je poskytnutie informácie konečným
pouŽívateľom neobalovlých rĺýrobkov o spÔsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalorĺých rĺýrobkov, ktoré
sú súčasťou komunálnych odpadov a o potrebe ich účasti na triedenom zbere, ktorou prispievajú k
zhodnoteniu a recyklácii odpadov z neobalov'ých rĺýrobkov.

RECoBAL sa zaväzuje uskutočňovať na území obce informačné a vzdelávacie aktiviý zamerané na
zefektívnenie tľiedeného zberu zložiek komunálneho odpadu. Na tento účel bude vyuŽívať webové sídlo
obce, svoje vlastné webové sídlo, úradnú tabuľu. Minimálne razzakalendárny šfurťrok úskutoční propagačné
a vzdelávacĺe aktiviý ýmito formami:

_ informáciami na qýveskách, prípadne inom mieste obvykle pouŽívanom na zverejňovanie oznamov
Obce,

- informačnými letákmi distribuovanými domácnostiam nachádzajúcim sa na Území obce,
- informáciami zaslanými prostriedkami elektronickej komunikácie'

Propagačné a vzdelávacie aktivity s celoslovenskou pÔsobnosťou bude RECoBAL uskutočňovať oznamom
v tlači s celoslovenskou pôsobnosťou.
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Prĺloha č. 6

Konkrétna výška náktadov na triedený zber v obcije nastedovná:

Výška nákladov na triedený zber odpadov z obalov v obci bude vychá dzať zreátnych nákladov nauskutočnenie všetkých dohodnuých činností medzi obcou a Zberovou spoločnosťou vykonávajúcou triedenýzberodpadovz obalova odpadovz neobalovrých výrobkov v obci vzmysle $ 59 ods. 4Zákonao odpadoch.

EUR bez DPH
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