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Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZP-ZSE0602201904/A 

uzatvorená podľa  § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

právnych predpisov  a súčasne podľa § 59 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

zmluvné strany 

 
Organizácia:  ENVI - PAK, a.s. 

zodpovednosti  so sídlom: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 

výrobcov  IČO: 35 858 010 

IČ DPH: SK2020264290 

Bankové spojenie: Tatra banka 

IBAN: SK16 1100 0000 0026 2376 8445 

VÚB banka, IBAN: SK20 0200 0000 0037 3883 6457 

email: envipak@envipak.sk 

zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3128/B 

zastúpená: Mgr. Hana Nováková MBA, generálna riaditeľka   

(ďalej len „OZV“) 

 
a 
 
Zberová spoločnosť:  Obec Priepasné 

so sídlom: Priepasné 109, 906 15 Priepasné 

IČO: 00 309 851 

IČ DPH: 2021039823 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko,, a.s. 

IBAN: SK 75 5600 00000046 9171 2004 

email: peter.czere@priepasne.sk 

zastúpená: Peter Czere, starosta obce  

(ďalej len „zberová spoločnosť“)   
 
(ďalej len „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“)  

  
pre výkon triedeného zberu komunálnych odpadov zahŕňajúcich odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov 
na území obce / mesta 

 
PRIEPASNÉ       (ďalej len „obec“)  

 

Preambula 

1. Spoločnosť ENVI-PAK, a.s. je organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca a 

zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, 

ktorá vykonáva  uvedenú činnosť ako oprávnený držiteľ autorizácie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).  Spoločnosť ENVI-PAK, 

a.s. ako OZV vo vzťahu k obci a k zberovej spoločnosti zabezpečuje za  výrobcov obalov a výrobcov 

neobalových výrobkov  plnenie ich zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch.  

2. Obec ako zberová spoločnosť je subjekt, ktorý na základe dohodnutých parametrov triedeného zberu a 

rozsahu služby s OZV, uvedeným v tejto zmluve,  vykoná na území  obce triedený zber komunálneho 

odpadu pre zložky odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.  

3. Triedený zber v obci podľa odseku 2 tejto preambuly je na základe uzatvorenia zmluvy podľa § 59 ods. 2 

zákona o odpadoch medzi obcou a OZV zahrnutý do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 

a odpadmi z neobalových výrobkov, ktorý prevádzkuje OZV. 

4. Zmluvou sa rozumie táto zmluva uzavretá medzi OZV a zberovou spoločnosťou podľa § 59 ods. 4 zákona 

o odpadoch vrátane jej príloh.  

5. Materiálovým tokom odpadov sa rozumie materiálový tok odpadov z obalov podľa § 52 ods. 21 zákona 

o odpadoch a materiálový tok odpadov z neobalových výrobkov podľa § 73 ods. 7 zákona o odpadoch. 

Účelom jeho preukazovania je hodnoverne zdokladovať súbor nadväzujúcich činností s odpadom 
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(vyseparovanou príslušnou zložkou komunálneho odpadu), od miesta pôvodu odpadu až po zhodnotenie 

odpadu niektorou z činností R1 až R11 prílohy č. 1 zákona o odpadoch, pričom výsledkom tohto zhodnotenia 

nie je odpad. Materiálový tok odpadov možné zabezpečiť iba takým subjektom, ktorý disponuje potrebným 

oprávnením príslušného štátneho orgánu na výkon príslušnej činnosti nakladania s odpadom, vydaným 

v Slovenskej republike alebo v inom štáte, avšak iba za predpokladu, že slovenské právne predpisy alebo 

právne predpisy EÚ, ktorými je Slovenská republika viazaná, uznávajú takéto oprávnenie ako plnohodnotné 

oprávnenie na činnosť nakladania s odpadom a zároveň potvrdenie vydané takýmto subjektom je spôsobilé 

pre použitie na účely preukázania materiálového toku. 

 

Článok I. 

Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie prevádzky  a financovania triedeného zberu  na území príslušnej 

obce na základe jej zahrnutia do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a z neobalových 

výrobkov, ktorý prevádzkuje OZV. 

Článok II.   

Zásady spolupráce 

1. Spolupráca zmluvných strán sa môže uskutočňovať len za predpokladu dodržiavania záväzných zásad 

spolupráce (ďalej len „zásady“), ktorými sú: 

I. Spolupráca zmluvných strán sa vzťahuje na zber, triedenie, prepravu a zhodnocovanie, vrátane 

recyklácie, tých komunálnych odpadov, ktoré boli vyzbierané prostredníctvom miestneho systému 

triedeného zberu. Tieto činnosti sa musia uskutočniť tak, aby sa hodnoverným spôsobom zabezpečilo 

a preukázalo vyzbierané množstvo triedeného odpadu a následný materiálový tok odpadov. 

II. Triedený zber komunálnych odpadov v obci je potrebné vykonávať tak, aby sa priebežne zvyšovala 

úroveň separácie využiteľných odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. 

III. Hodnoverný spôsob zabezpečenia a preukázania materiálového toku odpadov musí byť v súlade so 

zákonom o odpadoch, musí vychádzať z pravdivej a úplnej evidencie zberovej spoločnosti a spĺňať 

všetky náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi, musí byť 

nespochybniteľný a musí zamedziť duplicite v preukazovaní materiálového toku odpadov, najmä 

nesmie dôjsť k vystaveniu duplicitného potvrdenia preukazujúceho materiálový tok odpadov na tie 

množstvá odpadov, ktoré boli potvrdené a vykázané pre OZV. 

IV. Zvyšovanie efektivity nákladov na triedený zber komunálnych odpadov s využitím transparentných 

postupov pri ich vynakladaní je spoločným záujmom zmluvných strán. 

V. Zmluvné strany si v rámci spolupráce a na plnenie pre ne vyplývajúcich povinností poskytujú včas 

a riadne pravdivé a úplné informácie a údaje a inú nevyhnutnú súčinnosť. 

2. Ak niektorá zo zmluvných strán poruší ktorúkoľvek zo zásad, druhá zmluvná strana je oprávnená upozorniť 

porušujúcu zmluvnú stranu na porušenie zásady a dožadovať sa nápravy vzniknutého stavu, pokiaľ je to 

v primeranej lehote možné.  

Článok III.   

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. OZV je okrem iných povinností podľa zmluvy a zákona povinná: 

a) uskutočňovať činnosti na základe zmluvy riadne a včas, 

b) dbať na dodržiavanie zásad podľa článku II  tejto zmluvy, 

c) zabezpečiť finančné prostriedky od výrobcov na triedený zber v obci v rozsahu uvedenom v prílohe č. 

1,  

d) za služby a činnosti vykonané zberovou spoločnosťou v rámci triedeného zberu podľa zmluvy uhradiť 

jej riadne a včas odplatu, na ktorú zberovej spoločnosti vznikne nárok v zmysle dohodnutých 

podmienok, 

e) bezodkladne oznámiť zberovej spoločnosti akúkoľvek zmenu zmluvy medzi OZV a obcou, ktorá môže 
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mať vplyv na plnenie povinností zmluvných strán podľa tejto zmluvy; to platí aj pre prípad uskutočnenia 

akéhokoľvek úkonu, ktorý má alebo bude mať za následok ukončenie platnosti zmluvy medzi OZV 

a obcou. 

2. OZV je okrem iných práv podľa zmluvy a zákona oprávnená: 

a) preveriť pravdivosť údajov uvedených v dokladoch jej predložených zberovou spoločnosťou podľa 

zmluvy a v spolupráci so zodpovednou osobou zberovej spoločnosti vykonať kontrolu správnosti 

vykazovaných údajov v prevádzke zberovej spoločnosti, 

b) oboznámiť sa s podmienkami, za ktorých zberová spoločnosť vykonáva činnosti nakladania s odpadmi 

na území obce, 

c) po predchádzajúcom oznámení zberovej spoločnosti sa priamo zúčastniť na spracovateľskom procese 

u dodávateľa a/alebo tretej osoby, prostredníctvom ktorej zberová spoločnosť plní povinnosti podľa 

zmluvy. Zberová spoločnosť je povinná zabezpečiť u takejto tretej osoby možnosť, aby si OZV mohla 

uplatniť svoje právo podľa predchádzajúcej vety tohto písmena, za predpokladu, že OZV oznámila 

záujem zúčastniť sa na spracovateľskom procese v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 7 

pracovných dní vopred. 

d) uskutočňovať priebežné kontroly skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu. 

V prípade nálezu zbernej nádoby s obsahom presahujúcim prípustný obsah inej zložky komunálneho 

odpadu (nad 45% v roku 2019, nad 40% v roku 2020 a nad 35% v roku 2021) nepodlieha takáto zberná 

nádoba až do jej vyprázdnenia ustanoveniam tejto zmluvy za predpokladu, že bude táto zberná nádoba 

osobitne označená a súčasne požadovať od zberovej spoločnosti súčinnosť pri vykonávaní priebežnej 

kontroly skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe podľa 

§ 59 ods. 9 zákona o odpadoch, 

e) vyvolať rokovanie o dohodnutých nákladoch pri každom poklese nákladov na triedený zber alebo 

náraste  výkupných cien druhotných surovín o viac ako 20% v rámci indexu Cien druhotných surovín 

EUWID. 

3. Zberová spoločnosť je okrem iných povinností podľa zmluvy a zákona povinná: 

a) dbať na dodržiavanie zásad podľa článku II. tejto zmluvy, 

b) 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,  

c) v lehote do 48 hodín od výzvy OZV poskytnúť OZV súčinnosť pri uskutočňovaní analýzy zisťovania 

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

komunálnych odpadov,  

d) počas vývozu zisťovať prekročenia limitného obsahu nečistôt v zbernej nádobe (nad 45% v roku 2019, 

nad 40% v roku 2020 a nad 35% v roku 2021) a v prípade zistenia prekročenia znečistenia označiť 

zbernú nádobu spôsobom dohodnutým s OZV v prílohe č.4 a zároveň oznámiť bezodkladne túto 

skutočnosť OZV a obci, pričom  vývoz takto označenej zbernej nádoby dočasne pozastaviť,  

e)  poskytnúť OZV súčinnosť pri vykonávaní priebežnej kontroly skutočného zloženia oddelene zbieranej 

zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe podľa § 59 ods. 9 zákona o odpadoch, spočívajúcu 

v kontinuálnom sledovaní zloženia obsahu zberných nádob a v prípade zistenia prekročenia limitného 

obsahu nečistôt (nad 45% v roku 2019, nad 40% v roku 2020 a nad 35% v roku 2021) uplatniť postup 

podľa článku IV. tejto zmluvy,  

f) bezodkladne oznámiť OZV akúkoľvek zmenu zmluvy medzi zberovou spoločnosťou a obcou, ktorá 

môže mať vplyv na plnenie povinností zmluvných strán podľa tejto zmluvy; to platí aj pre prípad 

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

medzi zberovou spoločnosťou a obcou, 

4. Zberová spoločnosť je okrem iných práv podľa zmluvy a zákona oprávnená: 

a) na riadne a včasné plnenie povinností zo strany OZV tak, aby bolo zabezpečené priebežné 

financovanie triedeného zberu v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok, 

b) vyvolať rokovanie o dohodnutých nákladoch pri každom poklese výkupných cien alebo náraste 

nákladov na triedený zber druhotných surovín o viac ako 20% v rámci indexu Cien druhotných surovín 

EUWID, 

c) zrealizovať služby triedeného zberu v obci nad rozsah služieb a v cene uvedených v prílohe č. 1  a to 
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na základe písomnej objednávky OZV (navýšenie služby č. 1). 

 

Článok IV.  

Opatrenia na zabezpečenie funkčnosti miestneho systému triedeného zberu 

.  

1. V prípade, ak obec akceptuje svoju zodpovednosť za vývoz zbernej nádoby podľa článku III. ods.3 písm. e) 

zmluvy,  zberová spoločnosť uskutoční jej vyprázdnenie a nakladanie s umiestneným odpadom  na náklady 

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

zabezpečuje), a to pri najbližšom možnom vývoze (reklamácia č. 3). 

2. V prípade, ak obec neakceptuje svoju zodpovednosť za vývoz zbernej nádoby podľa článku III. ods. 3 písm. 

e) zmluvy, zberová spoločnosť je povinná pozastaviť vývoz zbernej nádoby a následne do 24 hodín iniciovať 

u OZV analýzu zloženia označenej zbernej nádoby a podľa zisteného  zloženia vývoz zbernej nádoby 

zabezpečiť až po tom, čo sa od OZV dozvie výsledok o určení zodpovednosti za vývoz zbernej nádoby. OZV 

je povinná oznámiť Spoločnosti výsledok o určení zodpovednosti za vývoz zbernej nádoby najneskôr do 72 

hodín od vtedy, ako Spoločnosť iniciovala u OZV analýzu zloženia označenej zbernej nádoby. Analýzu zloženia 

označenej zbernej nádoby uskutočňuje OZV prostredníctvom svojich zamestnancov resp. poverených osôb.  

V prípade určenia zodpovednosti pre obec zberová spoločnosť postupuje podľa odseku 1 tohto článku. 

V prípade neurčenia zodpovednosti pre obec zberová spoločnosť postupuje v súlade  s touto zmluvou.  

Článok  V.  

Ustanovenie o odplate 

1. Odplatou sa rozumie súčet nákladov vykonaných služieb triedeného zberu z reálnych výkonov, ktoré 

v priebehu kalendárneho mesiaca vzniknú zberovej spoločnosti. Ak zo zmluvy medzi OZV a obcou nevyplynie 

iný rozsah, do takýchto nákladov možno zahrnúť iba náklady, ktoré v súlade s § 27 ods. 5 a § 81 ods.4 a ods.11 

zákona o odpadoch prináležia výrobcom obalov, výrobcom neobalových výrobkov a OZV. 

2. Dohoda o špecifikácii nákladov (forme, výške) je súčasťou zmluvy a príslušnej prílohy č. 1 k zmluve. Ak 

z takejto prílohy nevyplýva niečo iné, dohodnuté náklady (odplata) je bez dane z pridanej hodnoty; tá sa 

k vypočítanej odplate pripočíta pri fakturácii v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov. 

Článok  VI. 

Špecifikácia nákladov na triedený zber a verifikácia množstva oddelene vyzbieraných zložiek  

komunálneho odpadu  

1. Výška odplaty za služby triedeného zberu t.j. nákladov na triedený zber v príslušnej obci vychádza z objemu 

skutočne realizovaného triedeného zberu v mernej jednotke a z príslušnej jednotkovej ceny  za mernú 

jednotku podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Mernou jednotkou služby triedeného zberu je liter objemu zbernej 

nádoby, pričom jednotková cena zahŕňa náklady zberovej spoločnosti  spojené so zberom odpadov z obalov 

a odpadov z neobalových výrobkov, ich vytriedením, prepravou a zabezpečením zhodnotenia/recyklácie, po 

zohľadnení výnosov z predaja príslušnej vytriedenej komodity (druhotnej suroviny). 

 

2. Cena za mernú jednotku  (t. j. výška sadzby  EUR / L) podľa prílohy č.1 pre výpočet výšky odplaty podľa ods.1 

tohto článku sa stanovuje podľa vyzbieraného množstva oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu 

zberovou spoločnosťou za predchádzajúci rok. Preto ak dôjde k zníženiu množstva vyzbieraného odpadu 

v porovnaní s údajmi, podľa ktorých sa stanovila sadzba ( EUR / L) pre výpočet výšky odplaty o vyzbieranom 

množstve oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu o  viac ako 20%, je OZV oprávnená znížiť 

dohodnutú výšku odplaty o sumu, ktorá  zodpovedá percentuálnemu poklesu nad hranicu 20%.   

 
 

3. Vznik nároku  zberovej spoločnosti na odplatu za vykonané služby triedeného zberu za kalendárny mesiac je 

podmienený verifikáciou uskutočneného rozsahu zberu v príslušnom mesiaci  uvedenom v prílohe č.1 

upraveným o rozsah uskutočnených služieb v prípade reklamácií a zároveň verifikáciou množstva oddelene 

vyzbieraných zložiek v súlade s prílohou č. 2  a ďalších vykonaných činností v rámci triedeného zberu, ak ich 

povinnosť vykonania vyplýva zo zmluvy.  



Priepasné  ZP-ZSE0602201904/A 

 

Strana 5 z 7 

 

 
4. OZV najneskôr do šiestich (6)  kalendárnych dní po skončení kalendárneho mesiaca písomne vyzve zberovú 

spoločnosť na fakturáciu uskutočnených služieb triedeného zberu na území príslušnej obce za príslušný 

kalendárny mesiac. V prípade, že v tomto čase je otvorená reklamácia o rozsahu uskutočnených množstiev 

alebo o uznaní znečistenej nádoby, zberová spoločnosť sa zaväzuje po vyriešení týchto reklamácií vystaviť 

dobropis na reklamovaný – neuznaný rozsah služby. Zberová spoločnosť je povinná vystaviť dobropis vo 

výške zodpovedajúcej neuznanému rozsahu služby najneskôr do piatich (5) kalendárnych  dní po prijatí výzvy 

od  OZV. 

 
5. Obec ako zberová spoločnosť je povinná po zbere najneskôr do siedmeho (7.) kalendárneho dňa po skončení 

príslušného kalendárneho mesiaca odovzdať  OZV vyplnenú prílohu č. 2. V prípade, že obec následne 

nepotvrdí údaje o množstve oddelene vyzbieraného odpadu na jej území za príslušný 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 území obce medzi zberovou spoločnosťou a príslušnou obcou, sa zberová 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 OZV.   

 

6. Odplata za uskutočnené služby bude uhradená zo strany OZV na základe faktúry vystavenej zberovou 

spoločnosťou v rozsahu podľa odseku 4, pričom za deň dodania služby sa považuje posledný kalendárny deň 

príslušného mesiaca. Zberová spoločnosť nemá nárok na úhradu faktúry skôr ako obdrží výzvu na fakturáciu 

podľa odseku 4 za príslušný kalendárny mesiac a tiež skôr ako doručí do  OZV vyplnenú prílohu č. 2 za 

príslušný kalendárny mesiac. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia, 

pričom zberová spoločnosť je povinná doručiť OZV faktúru najneskôr 21 kalendárnych dní pred uplynutím 

splatnosti. V prípade, že zberová spoločnosť bude v omeškaní s doručením faktúry podľa predchádzajúcej 

vety, predlžuje sa splatnosť faktúry o dobu, po ktorú je v omeškaní. 

 

Článok  VII.   

Spôsob a forma preukazovania materiálového toku odpadov  

1.   Na účely tejto zmluvy je zberová spoločnosť povinná priebežne viesť evidenciu o množstve  oddelene  

vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu, množstve nečistôt odpadu, ktoré po vytriedení oddelene 

zbieraných zložiek zberová spoločnosť zneškodní (v členení podľa príslušnej vyzbieranej komodity)  a 

množstve takto vytriedených zložiek komunálneho odpadu v rozsahu množstiev uvedených v  prílohe č. 2.  

2.    Materiálový tok odpadov preukazuje zberová spoločnosť v súčinnosti s obcou tak, aby bol identifikovaný 

v celom jeho rozsahu, ako  aj v celom v rozsahu množstiev uvedených v prílohe č. 2 ako vytriedené množstvo 

v členení podľa príslušnej komodity. Na požiadanie OZV je zberová spoločnosť povinná bezodkladne predložiť 

OZV aj originálne potvrdenia o zneškodnení odpadu, a to v rozsahu množstiev vykázaných v prílohe č. 2, ako 

množstvá skládkovaných alebo energeticky zhodnotených nečistôt. Za doručenie   potvrdenia alebo  prílohy  

sa považuje   ich doručenie poštou alebo osobne v sídle OZV.          

3.   Rozdiel medzi  zhodnotenými, resp. zrecyklovanými  množstvami odpadov vykázanými v prílohe č. 3 a 

vytriedenými množstvami vykázanými v prílohe č. 2 nesmie byť po skončení  každého kalendárneho štvrťroka  

väčší ako 10 %.  V prípade prekročenia uvedeného rozdielu bude zberová spoločnosť povinná tento stav  

odstrániť najneskôr do  jedného kalendárneho mesiaca odo dňa existencie tohto nevyhovujúceho stavu.   

4.   V prípade ukončenia tejto zmluvy, a to bez ohľadu na spôsob, je zberová spoločnosť povinná zabezpečiť 

vedenie evidencie, ako aj predloženie  vyplnenej prílohy č. 3, vrátane dokladov o materiálovom toku odpadov 

pre celý rozsah vyzbieraných a vytriedených zložiek, najneskôr do  jedného mesiaca po skončení príslušného 

kalendárneho štvrťroka, v ktorom došlo k ukončeniu tejto zmluvy. V tejto lehote je zberová spoločnosť povinná 

predložiť v prípade požiadania zo strany OZV aj originálne potvrdenia o uložení nečistôt na skládku v rozsahu 

vykázaných množstiev v prílohe č. 2.  
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Článok VIII.  

Zmluvné pokuty 

1. V prípade neodstránenia nežiaduceho stavu v lehote podľa článku VII. ods.3 tejto zmluvy má OZV nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur) za každú jednu tonu odpadu z prekročeného množstva 

tolerovaného rozdielu medzi vyzbieraným množstvom a zhodnoteným / zrecyklovaným množstvom odpadu, 

u ktorého zberová spoločnosť nepreukáže zhodnotenie alebo recykláciu spôsobom  vhodným  na preukázanie 

materiálového toku odpadov.  

2. V prípade porušenia niektorej z povinností zakladajúcej nárok na zmluvnú pokutu OZV najprv písomne vyzve 

zberovú spoločnosť na vykonanie nápravy a určí primeranú lehotu, a to najmenej v trvaní 30 kalendárnych dní 

na vykonanie nápravy a až keď 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 nápravy. 

3. V prípade, ak by boli kontrolou Inšpekcie životného prostredia alebo iných správnych orgánov zistené 

porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorým došlo porušením povinností zberovej 

spoločnosti, ktoré jej vyplývajú zo zmluvy alebo z právneho predpisu a OZV by boli uložené z tohto dôvodu 

akékoľvek sankcie, je zberová spoločnosť povinná uhradiť OZV čiastku zodpovedajúcu výške uložených 

sankcií ako náhradu škody, ktorá OZV vznikla  následkom udelenia týchto sankcií.  

4. V prípade omeškania OZV s úhradou faktúry podľa článku VI. tejto zmluvy je zberová spoločnosť oprávnená 

požadovať  úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Úrok z omeškania je 

splatný dňom nasledujúcim po dni, kedy došlo k porušeniu povinnosti podľa zmluvy.  

Článok IX.  

Doručovanie písomností 

1. Písomnosti sa doručujú na adresu (sídlo) zberovej spoločnosti a OZV uvedenú na prvej strane zmluvy. 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 príslušnej 

pošte, podľa toho, čo nastane skôr. Písomnosť doručovanú formou e-mailovej správy sa považuje za doručenú 

dňom nasledujúcim po dni preukázateľného odoslania správy (ďalej len „deň elektronického doručenia“). Ak 

pripadne posledný deň odbernej lehoty alebo deň elektronického doručenia na sobotu, nedeľu alebo sviatok, 

je posledným dňom odbernej lehoty alebo dňom elektronického doručenia najbližší nasledujúci pracovný deň.  

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

prijatie odmietnuté. 

 

Článok X.  

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť v zmysle §47a ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 

2. Prílohy č. 1 až 4 tejto zmluvy tvoria jej súčasť.  

3. Platnosť zmluvy zaniká:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán o jej zániku,  

b) písomnou výpoveďou zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov, 

c)   ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, ukončením zmluvy uzatvorenej medzi OZV a obcou, vrátane 

výpovede obce podľa § 27 ods.15 zákona o odpadoch, 

4. Zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len vo forme písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými 

stranami. 

5. Pre právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 

a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov  Slovenskej republiky. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom  (1) 
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7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne, určite 

a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali.   

 

Zberová spoločnosť:      OZV:  

 

 

Priepasné   27.06. 2019     Bratislava   27.06. 2019 

 

 

 

.................................................................    ............................................................ 

Peter Czere       Mgr. Hana Nováková MBA 
starosta obce       generálna riaditeľka 
        spoločnosti ENVI - PAK, a. s 
 

 



PRIEPASNÉ                                                                                                                                                                                                                        ZP-ZSE0602201904/A 
 

1 
 

Príloha číslo 1 

k Zmluve o prevádzke triedeného zberu ZP-ZSE0602201904/A 

 
 

1. Cena za uskutočnenie triedeného zberu vrátane preukázania materiálového toku, a to vrátane  nákladov na zabezpečenie nakladania s nečistotami po 
vytriedení – merná jednotka liter 

 

 

Uskutočnenie triedeného zberu v obci (príloha č. 2) vrátane preukázania materiálového toku (príloha č. 3) v obci:               
 

 náklady na mobilný zber a školský zber                           0,00 EUR/l 

 papier                   0,003402209  EUR/l 

 sklo       0,003402209  EUR/l 

 plasty                                              0,003402209  EUR/l 

 obaly z kovov      0,003402209  EUR/l 

 VKM       0,003402209  EUR/l 

 plasty + VKM      0,003402209  EUR/l 
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  Popis systému triedeného zberu na území obce  
 

1.1   Popis systému triedeného zberu na území obce prostredníctvom nádob / kontajnerov 

Zložky v 
nádobe 

Objem 
nádoby [l] 

Počet 
nádob 

Počet zvozov v jednotlivých mesiacoch 
poznámka/popis 

frekvencie zvozov slovne  
(napr. každý pondelok a 

pod...) 
[ks] jan. 

feb. mar. apr. máj jún  júl aug. sep. okt. nov. dec 

Sklo 1100 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1x do roka 

Sklo 240 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x za mesiac 

Papier 1100 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x za mesiac 

Papier  240 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x za mesiac 

Plasty + 
Tetrapaky 

1100 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x za mesiac 

Plasty + 
Tetrapaky 

240 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x za mesiac 

Kovové 
obaly 

240 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x za mesiac 

                

 

1.2 Popis systému triedeného zberu na území obce prostredníctvom vriec. 

Zložky vo 
vreci 

Objem 
vreca [l] 

Počet vriec 
v jednom 

zvoze 
Počet zvozov v jednotlivých mesiacoch 

poznámka/popis 
frekvencie zvozov 

slovne  (napr. každý 
pondelok a pod...) [ks] jan. feb. mar. apr. máj jún  júl aug. sep. okt. nov. dec 

Plasty 100 140 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5 x do roka 

Sklo 100 140 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5x do roka 

Tetrapaky 100 140 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5x do roka 

Kovové 
obaly 

100 140 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5x do roka 
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1.3 Na zbernom dvore sú umiestnené nasledovné zberné nádoby (kontajner, vrece, big bag, iné – upresnite) 

Zložky vo 

vreci 

Objem 

vreca [l] 

Počet vriec 

v jednom 

zvoze 

Počet zvozov v jednotlivých mesiacoch 
poznámka/popis 

frekvencie zvozov 

slovne  (napr. každý 

pondelok a pod...) [ks] jan. feb. mar. apr. máj jún  júl aug. sep. okt. nov. dec 

VOK  sklo 7000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1x do roka  

VOK  sklo 5000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1x do roka 

Plasty  5000 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2x do mesiaca 

Kovové 

obaly 
7000 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5x do roka 

Papier  7000 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5x do roka 

 

 

 

1.4 Iné (vyššie nešpecifikované systémy zberu, napr. školský zber, mobilný výkup a pod.): 

Typ zberu Zložky v nádobe Typ nádoby 

Objem 

nádoby 

[l] 

Počet 

nádob 

[ks] 

Počet 

vývozov 

za rok 

frekvencia / poznámka 

       

 
 
 
 



 
 
 
 
Príloha č.2 

 
 
Potvrdenie o množstvách vyzbieraných oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpadov 
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov) a množstvách nečistôt 
 
Zberová spoločnosť (obchodné meno a IČO): 

Miesto pôvodu odpadu (názov obce/mesta): 
Obdobie uskutočneného zberu (mesiac/rok): 
 
Údaje o vyzbieranom odpade 

Komodita: papier 
Katalógové číslo odpadu: 20 01 01 

Množstvo vyzbieranej komodity (t): 
    Z toho množstvo zneškodnených nečistôt: 
    Z toho množstvo vytriedeného odpadu: 

 
Údaje o vyzbieranom odpade 

Komodita: sklo 
Katalógové číslo odpadu: 20 01 02 

Množstvo vyzbieranej komodity (t): 
    Z toho množstvo zneškodnených nečistôt: 
    Z toho množstvo vytriedeného odpadu: 
 
Údaje o vyzbieranom odpade  

Komodita: plast 
Katalógové číslo odpadu: 20 01 39 

Množstvo vyzbieranej komodity (t): 
    Z toho množstvo zneškodnených nečistôt: 
    Z toho množstvo vytriedeného odpadu: 

 
Údaje o vyzbieranom odpade 

Komodita: kovové obaly 
Katalógové číslo odpadu: 20 01 40 

Množstvo vyzbieranej komodity (t): 
    Z toho množstvo zneškodnených nečistôt: 
    Z toho množstvo  vytriedeného odpadu: 
 
Údaje o vyzbieranom odpade 

Komodita: VKM na báze lepenky 
Katalógové číslo odpadu: 20 01 03 

Množstvo vyzbieranej komodity (t): 
    Z toho množstvo zneškodnených nečistôt: 
    Z toho množstvo vytriedeného odpadu: 
 
Údaje o vyzbieranom odpade 

Komodita: drevo 
Katalógové číslo odpadu: 20 01 38 

Množstvo vyzbieranej komodity (t): 
    Z toho množstvo zneškodnených nečistôt: 
    Z toho množstvo vytriedeného odpadu: 
 
 
Štatutárny orgán alebo iná oprávnená osoba zberovej spoločnosti 
 
V ...............................................  dňa ....................................... 

 
Meno a funkcia:.........................................................................Podpis a pečiatka:............................ 
 
Štatutárny zástupca alebo iná oprávnená osoba zberovej spoločnosti  týmto potvrdzuje, že nemá 
vedomosť o nepravdivosti potvrdzovaných údajov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Príloha č. 3 
 

PREHLÁSENIE O ZBERE, VYTRIEDENÍ A ZHODNOTENÍ/RECYKLOVANÍ ODPADOV podľa 

zmluvy č ……pre účel preukázania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

 
Zabezpečené pre OZV:   
Obchodné meno: ENVI-PAK, a.s.      

Sídlo: Galvaniho 7/B, Bratislava            
IČO: 35 858 010               

I. Komodita:   

     

II. Množstvo:  

(vytriedených a následne  
zhodnotených/zrecyklovaných odpadov) 

Katalógové číslo:     
(vytriedeného odpadu) 

 
 
 
 
 
 
 

IV. Subjekt, ktorý zabezpečil zber a vytriedenie odpadov  

(v prípade, že takáto skutočnosť nastala) 
Obchodné meno:   
Sídlo:         
                  
IČO:                     
 
Súhlas na nakladanie s odpadmi: 
Vydal:       Dňa:  
Číslo rozhodnutia:  
 
Štatutárny orgán alebo iná oprávnená osoba zberateľa  
 
 
Meno:        Podpis a pečiatka:  

 

V. Subjekt, ktorý zabezpečil zhodnotenie (recykláciu) vytriedených odpadov 
 
Obchodné meno: 
Sídlo:  
    
IČO: 
 
Súhlas  
Vydal:       Dňa:  
Číslo rozhodnutia:  
 
Spôsob zhodnotenia (recyklácie):. 
Kód recyklácie:     Spôsob zhodnotenia: 
 
Štatutárny orgán alebo iná oprávnená osoba zhodnotiteľa 
 
 
Meno:       Podpis a pečiatka: 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Miesto pôvodu odpadu: 
(Adresa pôvodcu odpadu resp.  
prevádzky/ prevádzok pôvodcu odpadu) 

Obdobie zhodnotenia odpadu:   od:   do: 
(V akom období bol odpad zhodnotený) 



 

Príloha č. 4    Označovanie zberných nádob s prekročeným limitným obsahom nečistôt 

 

 

Označovanie zberných nádob s nadlimitným obsahom nečistôt (nad 45% v roku 2019, nad 40% 

v roku 2020 a 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!“. 

 

 
 


