
DODATOK C.2

k ZMLUVE o zABEzPEcení sysľÉĺtłu zonuŽeľÉHo NAKLADANIA s oDPADMI z oBALoV

zo dňa 19'04'2018 uzafuorenej

medzi:

NATUR-PACK, a.s., so sĺdlom Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, lco: ss 979 798' zapísaná
v obchodnom registri okresného sÚdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka ě.: 3815/B

(d'alej len,,NATUR-PACK')

A

obec Vígl'aš, Zvolenská 1,962 02 Vígl'aš, lco: oo 320 382

(d'alej len,,Obec");

(všetci d'alej spolocne aj len,,Strany'')

v nasledovnom znení (d'a|ej len ,,Dodatok"):

Vzhl'adom na legislatívne zmeny Zákona o odpadoch, ako aj na potrebu zefektívnenia plnenia

jednotlirných ustanovení Zmluvy majÚ Strany záujem na úprave a doplnení niektoých ustanovení

Zmluvy, preto uzatvárajú tento dodatok:

1. Zmluvné strany sa dohodli, Že sa vypúšt'a doterajšie znenie obsahu a čl. 1 . aż 14. Zmluvy,

ktoré sa nahrádzajÚ novým znením:
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1. PREAMBULA
1.1. NATUR-PACK je organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujĹlcou

a zabezpečujĹlcou systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmiz neobalových

výrobkov a vykonávaj(lcou svoju činnosť v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch.

NATUR-PACK je zároveň oprávneným držiteľom autorizácie na činnosť organizácie

zodpovednostivýrobcov. NATUR-PACK zabezpečuje triedenie, zber, prepravu, zhodnocovanie,

ako aj recyktáciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v zmysle príslušných

zákonných ustanovení.
NATUR-PACK a obec uzatvárajÚ Zmluvu o zabezpečenĺ systému zdruŽeného nakladania s

odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov (ďalej len ,,Zmluva"), ktorá okrem

všeobecných a individuálne dojednaných náležitostí zmluvy upravuje osobitné náležitosti

stanovené v$ 59 ods. 3) Zákona o odpadoch.

1.2. obec je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky; obec
je zároveň právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 369/1990 Zb' o

obecnom zriadení v znení neskoršĺch právnych predpisov (ďalej len ,,Ztźkon o obecnom

zriadenĺ") samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými prĺjmami.

1'3. V s(ilade s ustanovenĺm $ 81 ods. 1 Zákona o odpadoch je obec zodpovedná za nakladanie s
komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na ťlzemĺ obce, ako aj s drobnými stavebnými odpadmi,

ktoré vznikli na územĺ obce, ak Zákon o odpadoch neustanovuje inak'

1.4. obec je ďalej, okrem iného, v zmysle prĺslušných ustanovenĺ Zákona o odpadoch, povinná

zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier,

plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozitné obaly)'

najmenej v rozsahu cieľov zberu ustanovených v prílohe č' 3a Zákona o odpadoch a

poŽiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov, ako aj umoŽniť organizácii

zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych

odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšĺrená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy

s ŕouŕo organizáciou zodpovednosti výrobcov.

1.5' obec môže pre zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spo/u s
odpadmi z obalov uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly

na obdobie najmenej jedného kalendárneho roka.

1.6. NATIJR-PACK a obec majÚ záujem uzavrieť medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému

združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, a to za

podm ie nok stanove ných n iž šie.

1.7. obci zo Zmluvy nevyplýva žiadna povinnosť poskytnúť NATUR-PACK peňažn(l odmenu. Na

uzatvorenie Zmluvy sa preto nevzťahujĹl ustanovenia zákona č. 25/2006 z. z.

o verejnom obstarávanĺ v zmysle neskorších právnych predpisov, vzhľadom na to, Že

uzatvorenie Zmluvy nespĺňa definičné znaky zákazky a nie je splnený základný predpoklad

odpl atného ch arakte ru z ákaz ky.

2. WHLÁSENIA zMLuvNÝcH sIRlĺÍv
2.1. NATUR-PACK vyhlasuje, že:

2.1.1' je organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujĹlcou a zabezpečujlicou systém

zdruŽeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov a

vykonávajúcou svoju činnosť v zmysle príslušných ustanovenĺ Zákona o odpadoch;
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2.1.2. disponuje všetkými potrebnými s(lhlasmi, autorizáciami, povoleniami k plneniu záväzkov
vyplývajúcich pre ňu zo Zmluvy.

2.2. obec vyhlasuje, že:

2'2.1. pre zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s odpadmi z obalov nemá na obdobie truania tejto Zmluvy uzatvorenú žiadnu zmluvu s inou
org an iz áciou zodpoved nosti výrobcov pre obaly.

3, PREDMET TJ|IILUW

3.1. NATUR-PACK a obec týmto uzatváĄĹl medzi sebou zmluvu o zabezpečenĺ systému
združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci.

3.2. V sÚlade s ustanovením $ 59 ods. 3 Zákona o odpadoch sa Sŕrany dohodli aj na nasledujúcich
obsahových náleŽitostiach Zml uvy.

4. PoP|6 SY9TEMUTRłEDENÉHaZBERU
4.1. Ak ďalej nie je uvedené inak, v obci sa realizuje triedený zber prostrednĺctvom farebne

odlĺšených zberných nádob (spravidla: papier, sklo, plasty, kovové obaly a viacvrstvové
kombinované materiály na báze lepenky /kompozitné obalyĄ' Konkrétny systém triedeného
zberu v obcije uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

4.2. Zberné nádoby sú vyprázdňované pravidelne podľa kalendára vývozu' Konkrétne dátumy
vývozov oznámi obyvateľom obec.

4.3. Údaie, z ktoých priamo alebo nepriamo vyplýva popis cetého systému triedeného zberu, ktoý
je realizovaný v obci, sú uvedené v Prĺlohe č' 1 Zmluvy. Strany sa dohodli na tom, že obsah
Prílohy č. í sa bude priebežne aktualizovať, a to najmä v závislosti od zmien vykonaných
v systéme triedeného zberu a zmien v štandardoch triedeného zberu, ktoré sa bud(l pre obec
vypocĺtavať pre daný rok. Strany sa taktieŽ dohodli na tom, že obsah Prĺlohy č. 1 môŽe NATUR-
PACK upravovať, a to v nadväznosti na zmeny v systéme triedeného zberu v obci a zmeny V

štandardoch triedeného zberu a cielbv zberu. V prípade zmeny údajov uvedených v Prílohe č'

1 zašle NATUR-PACK obci aktualizovanÚ verziu Prĺlohy č' 1, ktorá okamihom doručenia obci
v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúce znenie Prílohy č. 1. V prĺpade, ak by obec
identifikovala v obsahu doručenej aktualizovanej Prĺlohy č. 1 nedostatky alebo nepresnosti, bude
o ta kýc hto p rĺ p ad n ýc h z i ste n i ach b ezod kl ad n e i nformov ať N AT U R-P AC K'

4.4. Špecifikácia poŽiadaviek na výkon činnostĺ triedeného zberu:
4.4.1. Výkon činnostĺ triedeného zberu musÍ byť v celom svojom rozsahu realizovaný v súlade s

p rĺsl u šnými p rávnym i predp ism i.

4.4.2. V prĺpade, ak sa na výkone činnostĺ triedeného zberu bude podiel'ať viacero subjektov, t. j.

viacero právnických alebo fyzických osób, je potrebné zabezpečiť, aby každý
z participujúcich subjektov spĺňat všetky zákonné predpoklady na výkon poŽadovanej činnosti,
ako aj o to, aby sa pri výkone svojej činnosti zdržal akéhokolýek protiprávneho konania'
osobitne sa bude dbať na bezpečnosť výkonu činností triedeného zberu, a to tak, aby
nedochádzalo k ohrozeniu života a zdravia, škodám na majetku, ani
k znečisťovaniu Životného prostredia.

4.4.3. V rámci výkonu činnostĺ triedeného zberu je potrebné zabezpečiť, aby boli vytvorené
predpoklady na to, aby sa postupne zvyšoval podiel správne vytriedeného odpadu
z obalov a z neobalových výrobkov a aby sa zniŽovalo mnoŽstvo zmesového komunálneho
odpadu.
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14.2

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7

14.8.

14.9.

v znenĺ neskoršĺch právnych predpisov (ďalej len ,,občiansky zákonník''), ak v tejto Zmluve nie
je uvedené inak.

obec sa zaväzuje zveĘniť Zmluvu v súlade s prĺslušnými zákonnými ustanoveniami, najmä

ustanoveniami zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prĺstupe k informáciám v znenĺ neskorších
právnych predpisov, najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Tým nie je

dotknuté ustanovenie čl. 10'1 Zmluvy.

Ak ktorékoľvek z ustanovenĺ tejto Zmluvy je alebo sa sŕane neplatné, nevykonateľné resp.

ne(lčinné, nemá vplyv na platnosť, vykonateľnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení. Strany sa

zaväzujĹl, Že v takom prĺpade nahradia neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné ustanovenia

takými platnými, vykonateľnými a účinným ustanoveniami, ktoré budú čo najviac zodpovedať
(hospodárskemu) Účelu a cieľu nahrádzaných ustanovenĺ.

Všetky prĺlohy tvoria neoddeliteľn(l s(lčasť Zmluvy. Všetky odkazy na články znamenajÚ odkazy
na články Ęto Zmluvy, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Názvy jednotlivých článkov slúžia

iba na orientáciu v Zmluve a nemajÚ právny význam.

Zmluvu moŽno meniť a dopĺnať iba na záktade pĺsomnej dohody medzi Stranami, vo forme

čĺslovaného dodatku podpísaného Stranami' Tým nie je dotknuté ustanovenie čl. 14.7.

Táto Zmluva rušĺ a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy a dohody uzatvorené medzi

Stranami vzťahujťlce sa na predmet tejto Zmluvy. Neexistujli Žiadne vedľajšie pĺsomné ani Ĺlstne

dohody a táto Zmluva vytvára kompletn(l Zmluvu medzi Stranami vzhľadom k predmetu tejto

Zmluvy. Táto Zmluva nebude zmenená alebo upravovaná žiadnym iným spôsobom, neŽ v nej

ustanoveným.

Strany sa dohodli, že v prĺpade' ak v priebehu kalendárneho roka dôjde k legislatívnej a/alebo

technickej zmene, ktoĘ aplikácia bude mať za dÔsledok, Že niektoré ustanovenie Zmluvy sa

stane neplatným alebo nevykonateľným a/alebo ktoĘ aplikácia dovtedy nebola (celkom alebo

čiastočne) upravená v Zmluve (d'alej len ,,Zmena"), zaväzujú sa Strany dočasne Zmenu

aplikovať vo vzťahu zaloŽenom touto Zmluvou, a to až do doby uzatvorenia Dodatku k tejto

Zmluve, ktoým Zmena bude do Zmluvy zapracovaná. Zavedenie Zmeny nastane tou formou,

že NATUR-PACK pÍsomným oznámenĺm doruceným obci popĺše jej podstatu a opatrenie(a)

na jej zavedenie. Doručenĺm oznámenia obci sa Zmena stane záväznou pre obe Strany, čo obe

strany potvrdzuj(l. Legislatĺvnou zmenou sa rozumie zmena zákonných a/alebo vykonávacÍch
predpisov upravujúcich oblasť zabezpečenia systému združeného nakladania s odpadmi

z obalov a odpadmiz neobalových materiálov. Technickou zmenou sa rozumie zmena odlišná

od tej, ktorá je špecifikovaná v predchádzaj(lcej vete, pokial' má preukázateľný dopad na oblasť

zabezpečenia systému triedeného zberu komunálnych odpadov v obci. Zmenou aplikovanou

v sĹiade s týmto bodom nemôŽe dÔjsť k znĺŽeniu výšky nákladov na triedený zber v obci
dojednanej v tejto Zmluve. Dodatok podľa pruej vety tohto bodu strany uzatvoria najneskôr do

konca kalendárneho roka, v ktorom Zmena bola aplikovaná.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1) vyhotovenĺ
pre každÚ Stranu.

Strany potvrdzujÚ, že túto Zmluvu uzatvorili na základe svojej slobodnej vile, vážne a že táto
Zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, obsah

záväzkov podl'a Zmluvy je dostatočne určitý. Strany spoločne vyhlasujťl, Že si túto Zmluvu
pozorne prečĺtali a že jej obsahu porozumeli, na znak čoho ttito Zmluvu vlastnoručne podpĺsali.

Strany zároveň potvrdzuj(l, že s(l právne spôsobilé a oprávnené Zmluvu uzavrieť'"
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2. Mení sa znenie Prílohy č. 'l Zmluvy, ktoré nahrádzajej doteĘšie znenie a tvorí súčasť tohto

dodatku.

3. CastiZmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajÚ bez zmeny

4. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1) rovnopise
pre kaŽdú Stranu.

5. Zmluvné strany potvrdzujú, Že Dodatok uzatvorili po wájomnej dohode, slobodne' váŽne,

určite a zrozumitel'ne.

V Bratislave, dřla 2.1.2o2o

Natur - Pack'
Bajkalská 25

821 O1 Bratislava
lČo: 35 979 798

Ě opľ: sxzozzĺgo3z4

NATUR-PACK, a.s.
lng. Vladimír Šináx

oredseda oredstavenstva
a.5.

@

vo Vígľaši, dňa // "/ ŕL?d,

Vígl'aš
Róbert Záchenský
starosta obce
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Príloha č. í _ Popis svstému triedeného zberu v obci platnÝ od 1. 1. 2020

ldentiÍikačné údaje obce:

Názov:

Adresa:

lČo:

Štatutár:

obec Vígl'aš

Zvolenská 1, 962 02 Vígl'aš

00 320 382

lng. Róbert Záchenský

Komodita /
kombinácia

Typ zbernej
nádoby (ZN)

Objem
ZN
(t)

Počet ZN
(ks / zber)

Poěet zberov
za rok

Objem
(l / rok)

Gena
(EUR bez
DPH / rok)

papier kontajner 1 't00 I 26 228 800

Celkový
ročný
náklad

triedeného
zberu
v obci:

paprer SPOLU 228 800

sklo vrece 70 500 6 210 000

sklo tne 1 230 3 4 14 760

sklo SPOLU 224 760

plasty vrece 110 642 12 847 440

plasty kontajner 1 100 6 53 349 800

plasty SPOLU I 197 240

kovy, vkm vrece 110 500 6 330 000

kovy, vkm SPOLU 330 000

SPOLU ĺ 980 800 í0 854'80

Zberová spoločnost'vykonávajúca triedený zber v obci:

Názov: Marius Pedersen, a.s. prevádzka Zvolen
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