
ZMLl.rJ A O Z ABEZPLČENÍ SYSTEMU
ZDRUŽENÉHO NAXLA-DANIA S ODPADMI Z OBALOV

č. 22}.D023

(ďalej leó ,Zn]uvď') uatvoMá podta § 269 ods. 2 zákona č, 5l]/l99l zb obchodnébo
zákonnilo v m9ni rcskoišich právnycn predpřov (d'al.j l.n ,,obchodný zátomik ) v súvislosti § §
59 ods, 2 nnisl, zákona č, 79l20l5 z,z. o odpadmh a o m..e a doplneni ni.kloíých Zikonov v
zneni n€sko!šioh pí€dpišov (ďalei len ,Zákon o odpadoch") nedzi I
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1.Př€.mbuh

I,I.NowAs jc opiáWúým džnclon aúonzácic na ěinnml' or8anizácic zodpov€dnosli
výrcbcov prc obaly a nohalové výrcbky, ktoÝ zabezpečuje o prcvádzkuj. systén
združcnéno lakladeia s odpadmi s obalov a odpadni z .@balových yircbkoY v iámci
t€jto ěinno§li zbezpečuje tri€doie, zbq, pEPÉW, zhodnooovmie, ako aj Bykláciu
odpadov zobalov a odPadoY zneobBlových Yircbkov v súlade s prisluš.ými
ustanovfliami zákoM o odpadoch aFho qko.ávrcicb prcdpisv,

1,2 obec je saúošlat ýn úzéfuýí sanospráuym a spíáÝnyn celton §lovmskej relublikyi
obec je žárovéň táhictou osobóu, ldórá 2 podrnienot ustanovonýcn zábnom ě,

369/ I990 zb, o obffnom ai6dc.i v zncni ncsloršich piávnych prcdpisoY (d alcj lon ,,záton
o ob€cnon zdadeni") smoslat e hospodári s vlastnýh ňajettom a s vla§tňýfii ťíjnami.

1,3, vsúlade s úslaíovenlm § 8l od§, l plsn. a) zikon, o odpadocn jc obcc zodpoved.á za
nakladanie s tonúálnFi odpadni, ktoré vhikli na územi obc€, ak zákon o odpadoch

1.4, obecjc ďalcj, okJen iného, v myst pnsfušných uslmovói zákona o odpado.h povinóá
zabezpečiť avedmie . rakonávfui. tri.deóého zberu oddelene !,yzbioiánébo odpadu z
domá.nosll prd p,pií, platy, tory, §klo a konpozihé obaly na báze lepenky najmflej v
mz§al,u vrpIývajúcon z požiadaYiek ushovenýcb na triedqý zber komunálnych



odpadov, ako aj unožniť or8mizácii edpoved.osti výrcbcov pt obaly, na jej .áklad,
zbe. vyiricdcných zložiek konunálnycb odpadov, na k|oró sa upladuje rczšircná
zodpovedn$|'yýiob.oý, a lo na základe hluvy s orgMizá.iou zodpovo&osti !ýíobcov

1,5. obcc n6ž3 pre zber odpadoÝ 2 obalov . odpidov z ncobalovýcb výmbkov zbieŘných
spolu s odpadhi z obalov Mvrieť mluvu lel sj€dnou oreanizáciou zodpovednó§Li
výmb€ov pre obaly na obdobi€ Mjn€bej jedóého kalendáneno ioka.

] 6, NowÁs a ob& majú záuj€m uzaúiel' nedzi sebou znluw o zab€zp.ěenl sy§lénu
združ€nélró nakIadmia s odpadmi z obalov as odpadmi z neobalovýoh YjTobkov. aio za
podmienok stanovmých touio zmluvou,

l,?, obci 20 tejb znlurf ns!,J,llrrya žiaóa povimosť poskytnúť NowAs peň,žnlr odnenu
Na uzatvoienie znluvY sa preto n€vzť.nujú ustgoovenia zátoia č .2512006 z.z. ó ýelinom
obslďÁvani vznyšle neskoršich práwycb lredpisov, vzhl'adon m b, že ualvormie
zmluvy nespÍňa deíiničné haky zákozky a nie je splnený základný ptdpoklad odpl.tného

2, vyblí.enl. mllnýcn ltřín

2,1, NowÁs vyhla§uje, že:

2,1.1, je orymiácio! zodPov€dnosti výrcb.ov prc obalx pBádz!.ujílcou a zabezpečujúcou
sy§lén zdnrženého nakl,deia s odpadni z obalov, alykonáv,jltcou §voiu ainĎosť v
mysl€ pri§lušných ustanoveni zákona o odpadocnj

2.1,2, dbp@uje ýše&ýni póhebíými §únksmi, autorizáciami, povolóiaDi kplb@iu závázkov
tTplýv,jlicich pr ňu zo zmlu}t,

2,2- obec vyhlasuje, že:
2,2.1, pE zber odp.dov z obalov a ódp.dov z n ohalovýcb rrrcblov zhi.iMých §polu § odpadni

2 obalov n€má v §írčasnosti Mtvďfií! ži.dnu mluw s inou or8anizáciou zodpov9dnosti
vý@b.ov prc obaly a .eobalové výobty,

3. Prcdncr znlut,

3,1, NowAs a obŇ rimto uztvárajú medzi §ebo! zhluw o abe2lečqi systému zdnúeného
natlad ia § odpadni z obalov a s odpadDi z n.obaloyilh výrcbkov v obci,

],2,v§llad€ §ust novqnln § 59 odr, ] zdkon! o odpadoch s. §lfuy dohodli.j na
m§ledujúcich ob§anoÝch íáležitNtiach znl!r?,

4. Popl. . podni€,ky ryíaňu tried.ného zb€řu

4,1. Úd!je, z kloÝcn pnamo al€bo nepnmo vTlýaa popis cetého systému lricneného zberu,
kloÝje realimvabý v obci, sú uvede.é v Pritohe ú, l zmlui}, stiány sa dohodli na tom, že
obsah Prllohy č, 1 §a bud€ pnebežnc atlualizov.t' v závislosti od hien wkonaných
Ý sy§léne inedmého zb.ru. vprlpade zneny sy§léDu iriedeíého zbcfu ohámi obec
be6dklaóe tí]io skltočnosť NoÝAs a Fo vájoónom odsúnh§mi Mbrodia obsa,h Prilohy
ó, t atfualizovanými údajmi

4,2. Kontajn€ry určfié na lrienený zber sú Blrázrlňované piavidelne podl'a kalendón vývozu.
Kóólcé§lc dátumy vývozov oaáfii ob}Mt l'm obec



4,], výkon činnosti tťied€ňého zbefu dusi byť v celom svoJom roaáhu ťeáližoýaný v súlade
s prislušnými piávnFi prcdptni,

4,4, v prlpade, at sa na výkone čimosti lli.dmóno zb@ bude podielbť viúerc subjekov, tj,
viacerc práúických alebo ryrckýcn os6b, le polr€bné abózpečiť. gby každý
zp,rdcipujúcich subjektov splňal vš€tlT zátomé pledpoklady na výkon požadov cj
Ďimosli, ato aj o io, aby 9 pn výkon€ svojej čimosli zdíál ,kébokol'rek protipúWeho
konmia, osobihe si bude dbal'na bezp€čnost' yýkonu čimosli Ei.d€ného zbefu, a to iak,
aby nedoohádalo t onrozniu ávola a ždravia. škodám m majelku, mi k zneĎi§l'ovmiu
živohého píoshedia,

4,5, Vrámci yýkonu čimostí eisdňého zberu je potr bné zabezpečil', aby boli vytvoíené
predpoklady na to, lby sá pogtupre dyšoval podi€l spnÁvne lytri€dených zložiek
j€diotlivých prúdov odpadov 2 obálo! a odpadov z neobaloyých výmblov lat,,by §a
znižovalo množslvo mesového konunábeno odpadu.

5. §poiob zisťoÝrnit podi€lu odP,dol 2 obilov

5.1, NowAs sa av;úuje zabezpečn' ná vla né óáklady spósob zisťoYania PodicIu ódpádov
z obaloý a odpadu z neobalových vimbtov v oddeleóe v}zbiemých zložkácb
komunálnych odpadoÝ

5,2 v rámci zi§l'ovmii podielu odpadov z obalov budc NowA§ zhkavať a vyhodneovať
údaje od zb.rcv€j spoločno§ii vdysle él. 6.4. znl!ýy, alo v ránci dluhýcb
neobmizmov zalotvaýcn v mluve šo zbúovou spolďnos|'ou, spó§ob zi§ibvania
podiglu odpadov z obalov s. Dóže vo vopí€d dobodnutýoh leminoch rcalibviť ni
mi€siach! lde je v oboi tfkonÁvaný zbď odpadov z obálóv a odpadu z.ebalovýct
ýýrcbkov v odd€l€n€ Ý}ž6isiúých zložkách lrcnunálnycn odpadov zisťovanie podielu
odpadov z obalov §a može Ýtkonať mieshou óbhliadkou, odb. i vzonck odpadov
a koníolou skutočného podielu vyžbi€nných odpadov z obalov a odPadu z nobalových
Ýircbkov r€alizov ého v ťánci §ysiému tri.deíého zbm,

6. spómr,l forn! p.eJk.zovml. n erlalovéhotoku

6,1, Mat€liálový tok odpadov z obalov a odpadov z neobalových výiob{ov pFdsbvuj. pobyb
odpadu z nie§ra jeho Póvodu do mie§la ukonč€nia n,tladania 9 nlm.

6,2, v súlade s ust .ovenin § 57 ods. ] zákona o odPadoch micsto Póvodu odPadov z obalov
a ich nnožslvo vykmj€ na účely Pr€ukázinia zbem a na úč.Iy Pr.ulézánia nat€riálovéno
toku pi5no povodný póvodcu odpadov. obec, uk ide o komunálny odpad, alebo ten. lfto
vykoíáv! výklp YyhFddného prúLdu odpadu. Jedno možsivo odpadu z obalov je možné
vykázať lo v jeílnon nalúiálovon toku.

ó,3, zber, zhodnocovanie a r€cyldácia sa Preutmje dokladmi o malenábvom toku odFdov
zobalov Na li€to úěely sa za možsrvo odpadov z obulov pEPatýeh do zďiadenia na
áodnocova.ie odpadov považuj€ fuožstvo áodnotený.h odpadov ž obalo!. Fkiál'
pEYádzkové a technické opatíenia v tonto atiad.ií zabdpečujú, ž. sa vyúedené
nnožsLlo odpadov z obalov dosknc do pioe§u zhodnotcnia alcbo rccyklícic bcz viióšicb

6,4. v mysle ustanovenia § 59 ods, 4 zá}ona o odpadoch @allorl NowAs znluvu so
sDoločno§ťoú, kloti vykónáva ňa územl obce higdený zb€r odpadov z obalov a odpadov



z neobaloYých ýýŤobkov (ďalE l€n'zbércvá spoloěno§ť'), Táto žúluva bude obsahoYať

najmá: {a,) dotodu ošpecifiMoii n&ladov n! lftdený óď Ý rozlišcni nákladov na
jedíotlivé obalové Mt€liály, icb výškc, podnienkach úbrid a spósob ialduráci€, (b,)

sPósob venfikovania možstva od.telme vyzbi€n.ýcb zložiek komunábeno odpadu

a vykonguých činnostl v rámci tliedeíého zbm, ako aj G,) spósob . lómu pEukúoYanio
materiálovébo ioku odpadov z obalov a ódpidov z neobalových !ýŤóbkov

6.5,Na áklode \fššie uvedeíých skutoěno§li sa bude mteliálow lok odpadov z obilov
a odpgdov z neobalorých výtobkoY pEukMvať prinime n! zÁ,}<lade infomácii, ktoé
budú po§kyhruié NowAs zo st,aóy zberovej spoločnosti Pójde predovš.tkým o fakblry,
prlpidnc ij o iné dokm€nty, v klorý.h budú uvedené p,l§lušné iilomácie, Po vzájomnej

dohode ni zb@vá spoloěno§l' poskytnúl' NowAs aj doklady o množstve a dfuhu
vyzbiemého odpadu a §Po§obejeho zhodnotenia.

6.6, obec jo povinná nahlásiť NowAs )idaje o produlrcii komunálnyob odpadov z obalov a

komunálnych odpadov z n@balovýcn ťrcbkov oddelene vyzbielaíých v óbci za
predchádzajúci kal@damy rck nijneskór do 28, februán vlfuúe lólókópil doklado!
ó žhódnóto.l, pokial'srl k di§pozicii, Uv€dmé plati !j v prlpade utončenia hlury podl'a č1,

17

7, Podmi€nky Nkutočňov.nir inlořm!čtrých lkti,it ú, úrcúl obcc

?,l. strmy sa dobodli, žc infoměné aklivity zamďané na zvýšenie riedeného zb.ru
a infomovalie ob}ryileloY obc€ otri€dmom zbeE, o řho !ýaane, spósobo a

výsledkoch, budú realizovaĎé po ýzájonn.j dohode, lnčom sa dohodnc lomi i sPósob
zverejňovaiia prlslušnýcn infomácil, rcsp, vynotov€nia a di§tribúcio inlomaénýcb
nalcnábv ziobeiajúciclr sa Mjná olázkmi súvisiacimi s tried€ným zbercn,

?.2. v súvhlošti š info@ačíými akliÝilami podl'a bodu 7.t, §a mluhé §iraby sa dohodli, žc
obec hude pnvidelbe aspoň leden kJá| ltÝit'roěne oznmovať občmom piosEcdnictvon
niesh.ho rczhlasu, prlpadn€ inou fomou. infomácie fýkojú€ sa separcvmého zberu

8. !rčgni.ťškynákladovn! trigdený zbcr v obcj

KonhÉ|na yýška nÁklgdov na triedmý zbel voboi bude uřená v nluve uatvoFnej
nedzi NowÁs a zhmvóu spolóčnósťóu, a ló v znysle uslanó!..i, § 59 ódš. 4 zákóna
o odpadocn, NowAs budc zohl adňov,l' lento zmluvný rán c a dodižiavať pri§lušnó

9. Prív' t povinmsti strtn

9, ] , NoWAs je opráv.ený:
9, l , 1 , ÝTko.ával' v obci over€nic funldno§li a náklidoÝosti tricd.ného zbcru obcc (d'alc]

len,,overc.ie fu.kč.osti tri€dflého zb. ") utoho, klo iykonála v t€jlo obci zbci,
s cierom zist nia prinffiosti qnakl a.ých nárbdov M iricdoný zbú, piopmvu.
zhodnocovinie á Ecykláciu odp,dov 2 obalov . odpadov z neob.lovýcb lrlobtov
náctád2ajtlci.h sa v oddel4e 2bi96ných zložkich komuíálnych odpadovi

9,1,2. na základe vykóméhó ov9renia funkčóosti t,iedeného ?nefu naýrhova|' obci
a tonuj kto rykonrva na Úení obce lnedoý zber mňy systénu medeného zbm za
úúelon zlepš@i. jeho fuĎkčĎosti|

9,1,]. ubrádzať tonu, k|o v obci vykonáva tri.d€ný zbel iba náklady zodpovedajúce výške



ob!,yklýcn n&hdov v prl§lušnom rcgión€, at obe alebo t€., klo iTkonivoť vobci
iriedeíý 7,bď kofiuóáln€ho odpadu .euskuločni meny v systémc tricdcného zbcru
nawbnuté zo stBny NowÁs| náklady PBsanujúce yýllo obqklýcb nákladoÝ
Y prislušnom rc8ióne je poviMá takello o§obe uhradit'ob*j

9,14, rakonávať piiebdŤtl kontrelu 3kúočného zlož€nia oddolene zbiemej zložky
komunáheno ódpadu v zbmej nádob€ prc ňu ulĚenej; Bk NowAs zisri, že jej ob$n
žabtňa iflj žložku konunÁln.ho odpadu než prc aku je zbeni nidobo urtená v rcz§ahu
viac ako 50 pe§en! z.akladmi€ § lako qzbiermou zložkou tomúálnebo odpadu
v uvedenej zbemej nádobe NowAs neodpovcd,i,

9.2, NowÁsjepoviiný:
9,2l, hálať náklady na ž.bezp€čeíie zbemých nádob na tried€ný zbcr zložick

komunilnych odpador pri ktoďcn 3a uplabluje režšk€íá ódpovednosť YiŤobcov
9,2.2, v obci aášať v pnshšnom rcz§anu nátlady triodoného zberu odd€l€ň€ zbi€laiej

zložky komunálneho odpadu páhi&ej do vyhFdeného Pnidu odPadu, vrátán€ zb@ a

rylriedmi! týchto zložřk na zbfron dvoE,

požiádať NowA§ o po§k ,iiutie infomácjl. kto!é s! iýkajú plnenia prcdnetu zmlulry

9,4.1, zab.zpečiť zav.d€íie a ÝYkóávfuie tri€dmého zberu konunilnycn odpádov pe
papigr, pla§ty, koq/,stlo. konpozitné obály na báze lepenk, najmenej v mzsahu
tlplfiajúcon z poáad.vi.k u,r.nov6ých na iíiedený zbď kmúÁlnyoh odpadoÝ

10, Mlčúlilať

st y s9 týmto zvenjú, že vš.lky Ý §,lvi§lcti so zmluvou mvájm poskyhué
(odovzdané) dol,mcnly b.z obťádu m ich cba€lter, ako aj vš.&y ýžájoftí€ poslytnu|é
inlomácic budú považováné 2 d6v€mé (ďal.j lei 'Dóvmé infomácř"), stíany sa d'alej
zá!ážujú, ž€ DóÝ.ňé infomácie nesprlsfupnig (neposk},|.ú) tretim osobám, s ýilinůou
lakého poskytnutia, ktoré j€ neqhnul.é nu dosiahnuli€ a phenie predmelu zmlut]/, 2a
píedpokladu, že sa prislušné o$by zlYieali zacnovávať o nicn úpbú nlěfulilosi' a d'al€j
tých plipadov, kedy Povimosť Pos[},húť infomáci. laplýM zlo8cntnýcn zábnných
u§leoveni strey sa súčá$c avii^jú, ž9 Dóvcmó inlomácic nelyužijú M iný úóel akó

11. ozúÁúeíiá . doručov.úio

Ákékol'vck oaám.nia, žiadosti al.bo iná komunikiciu podl'a znlu\T s! uskutočni
v slov€nskon jazyku, v pisomej fome anusi bť dofučfuá o§obne alebo
prcstEdnicivon enailu. kuriéBkej sl!žby aleho dópmčmej poštovej zásicll] M adrBy
uvedené v záhlaÝl zftluÝy alebo oaán@é včas odosi€l atel ovi, Doručcn ic nast ne

v pripad€ osobnéno doručcni, alcho doručenia prostiednictvo kunéskej služby doručenim|

v pripadc doručenia eMilon plljatim emilu do €mailovej schíánb adFsálaj al.bo
vpíipade doporučenej poš|ovej zá9i€1l9 doručenln, alebo vpripád€ odniclnulia
púcncom, álcbo v pnpide ak sa zásiellG vráti odosielatcrovi gko nedoruóitelná.



Kťdá slr.na jc povimá oňámii' dobej súane be zbyloiného odkladu aenu

]2l

12, T.rmi. l ukončenl. zbllty

znluva sa ualváŘ ná dobu ňcurčitú

l2,2. obeo je opráwenÁ iŤpovedol'zmlun k 3 l, dccnbru kal@d]im€ho róka bez udmia
dóýodu, pričon výloved' sa nusi odoslll' NowAs pEukázálol'ným spfuobom do 30
sept€nbri ! bku, v kloon ná bl ňluný vzťlh ukončený

12]
12.3,1, v dósledku lono, ak súómiý počel obyvatelbv v jej zmluvných obciach na

ňasledujúci kalendány rck od l, januáÉ kalmúúeho roka .žodpovcdá trhovóhu
podi9lu organizácie mdpoÝed.osti výbbcov pre obaly, jebo ř váčši, a 10 k 3l dccembru
kaleódán9ho rcka| yiToved' 9 musl doručit' obci najneskór do ]0, novenbra v
kalendimom roku, v ktoon má byť zmluv.ý vá ah lkončený, gl€bo

l2.3 2. kedykol'vet, ik io vyžaduje poueba dosiabnutia súhmého počtu obyvalelbv !
hluhých obciach zodpovcdajricenó thovému podi€lu or8anizáci€ 2odpovednosti
výrcbcov pr. obaly púdl'a § 28 ods, 5 pl§n, i) Záko@ o odpadochi yýDovcdná lehóia
uplynie ku koncu kalendámeho íesiaca, v klonn bola ÝÝpoveď obci doručená,

\owAs ie oplá\neni pisomne V\povcdať ZŤluvu . oó.óú

l3. Rozhodné přÁvo ! .iešcnie sporcv

NowAs je opúmený pnonno vytovedal' nlun s obcou okren výpovednýcb
dóvodov uvedmých v zmllve aj

a) na základe YýztT Dini§lorslva podla § 28 o&, 5 Pisn. 0 zókona o odpadocn, alcbo
b) v dósl€d}u hršenia autorizácie podl'a § 94 ods. 2 záko.o o odpadocn

l],l, všelky spory, ktďé vhiknú z lello zmluv, wátane §polov o Fj platiost, ťklad al€bo
fušeni€, budú riešené pql p §Iušnými vš€ob9cnýňi súdmi slovcnskej republiky,

l4. zlv€.ečné u!t.!ov.íit

]4,1, zbluva podlióh! zÁkónej poýimNti Tercjnmia, znluú nadobúda plahosť dňom
jej podplgúi! posl€dnou §t mou a účimNť dňon l,1.2023,

obe s! zaváDje zvercjnit' znlulu v súlade sprislušnýni zákonnýni
uýaiovmjgmi, najná ustanoveniami zákoňa č.2l7l2o00 z-2, ó §lobodnom pristup.
t infomóciám v znenl ne§lo!šicb p.óvnych pedphov, najne§kdt dó siedmich (7) dni oió

Ak ktolékorvct ž uslúoveni tejlo znIuvy j€, alebo sa st.ňe ňeplatné, nevyko.alclh§
Psp, ňeúčinné, nmá vplyv na platnosť, q]konálel'nosť a účin.osť jej ostahýcb uslanov€ni.
st6y s! zaváajú, že v takon pnpado nahradia neplatné, nevy*onátelhé a/alebo ncúóinné
usi ove.ii takýúi plctnými, qkonaielhýni aúčimým u§lúovaimi kloé budú Čo
najviac zodpove.lať (hospodáskcnu) \]čelu a ciel u nahrádzanýoh ustanovcni,

l44. V\e*J pnlohy BohJ n.óJdelllel'nú 5úesť /mlJli Všeú{J od^JJ na člank!
m,nmajít odkgzy .a čláity lejto Zmlura, pokial' nie je výstonc Uvcdéné ingk,l4,5, zúluvu nožno nmil'a dopÍňať iba m základepisomej dobody fiedzi str ani,vo
fome čislovaného dodatku podpisanébo stanani



14 6, znLuva nahríd* vš€tky pÉdchrdz,jírce plsmé al.bo úslne dohody alebo záviúky
,lcdzi stranami rýkajú.e sa pr.dnetu Zmluly

14'1 . zmluva sa ryhotovuř v dvoch (2) lovnopisoch v slovenskon j.zyku, po jcdnom ( l )
vyhotoveni prc každú str u

l4,8, srany potvtdzujú, že trito znluw uatvonli na základe svoj€j slobodnej vóle, vážne
a že lÁto znluva nebold uzatÝor€íá pod ná átom alebo 2 nápadnc ncYýbodných
podrnicnok, obsab záYiizkoY podl'a zhluvyje doslatoine udirý strmy spoločnc !,yblasujú,
že si túto zmlun poam€ prečilali a že jej obgbu pofuzuneli, na ňát čono nío zmluw
vlasinoruónc podpisali,

14,9. slťany zámveň poMdzujú, ř sú prán€ spósobilé a opráú@é zmlulu uavri.t',

, g -11. 2a2,1 1í E, zo rr
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