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ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU FINANCOVANIA TRIEDENÉHO ZBERU 

 

uzatvorená medzi 

organizáciou zodpovednosti výrobcov: 

SEWA, a.s. 

a 

spoločnosťou: 

 

Obec Priepasné 
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Táto zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi 

z neobalových výrobkov (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona                              

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“) v spojitosti s § 59 ods. 4 ako aj § 28 ods. 5 písm. e) a nasl. zákona č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“) medzi:  

 

1. SEWA, a.s., so sídlom Sliačska 1E, 831 02 Bratislava, IČO: 35 942 355, zapísaná 

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3625/B,  

(ďalej len „SEWA“); 

a 

2. Obec Priepasné, Priepasné 109, 906 15 Košariská, IČO: 00309851,   

(ďalej len „Spoločnosť“); 

 

nasledovne: 
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1. PREAMBULA 

1.1. SEWA je organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca a 

zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi 

z neobalových výrobkov,  vykonávajúca svoju činnosť v zmysle príslušných ustanovení 

Zákona o odpadoch. SEWA je zároveň oprávneným držiteľom autorizácie na činnosť 

organizácie zodpovednosti výrobcov. SEWA zabezpečuje triedenie, zber, prepravu, 

zhodnocovanie, ako aj recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov v zmysle príslušných zákonných ustanovení.  

1.2. SEWA deklaruje, že má technické a personálne kapacity potrebné na to, aby 

zabezpečila plnenie všetkých povinností vyplývajúcich zo Zákona o odpadoch.  

1.3. Organizácia zodpovednosti výrobcov je v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 Zákona 

o odpadoch právnickou osobou so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je založená, 

vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom 

v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade 

s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených 

povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov. 

Organizácia zodpovednosti výrobcov je zároveň, okrem iného, v zmysle ustanovenia   

§ 28 Zákona o odpadoch povinná vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať 

funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej 

doby jej pôsobenia, ako aj zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej 

zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej 

zodpovedá za vyhradený prúd odpadu.  

1.4. SEWA uzatvorila s obcami uvedenými v Prílohe č. 1 (každá obec jednotlivo ďalej len 

„Obec“ a spoločne len „Obce“) Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania 

s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, predmetom ktorej je 

zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z 

neobalových výrobkov v Obciach, vrátane popisu systému zberu (ďalej len 

„Harmonogram zberu“) na príslušný kalendárny rok. 

1.5. V zmysle zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou a Obcou je Spoločnosť povinná 

poskytovať Obci služby v oblasti nakladania s triedenými zložkami komunálneho 

odpadu.  

1.6. Strany majú záujem uzatvoriť túto Zmluvu, ktorá vytvára podmienky zmluvnej 

spolupráce medzi SEWA a Spoločnosťou pre všetky Obce, pričom, ak ďalej nie je 

uvedené inak, celý obsah tejto Zmluvy platí osobitne pre každý jednotlivý zmluvný vzťah 

medzi SEWA, resp. Spoločnosťou, a Obcami. To okrem iného znamená, že ukončenie 

zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a niektorou z Obcí nemá za následok 

skončenie trvania tejto Zmluvy v plnom rozsahu, ale len ukončenie trvania Zmluvy vo 

vzťahu k danej Obci. Zmluvné vzťahy týkajúce sa ostatných Obcí založené na základe 

tejto Zmluvy ostanú v plnom rozsahu nedotknuté a naďalej platné a účinné. 

1.7. Pokiaľ pojmy používané v Zmluve nie sú v Zmluve osobitne definované, má sa im 

pripisovať rovnaký význam, ako im pripisuje Zákon o odpadoch a iná príslušná právna 

úprava; pojmy, ktoré sú v Zmluve osobitne definované, majú význam, aký im pripisuje 

Zmluva, to neplatí, ak je takýto význam v rozpore s povahou a účelom zodpovedajúcej 

úpravy Zákona o odpadoch alebo inej príslušnej právnej úpravy. 
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2. PREDMET ZMLUVY 

2.1. SEWA a Spoločnosť týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému 

financovania triedeného zberu v Obci Priepasné. Predmetom Zmluvy je záväzok 

Spoločnosti vykonávať triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov v Obci 

a záväzok SEWA zaplatiť Spoločnosti Odplatu za túto činnosť, podľa podmienok 

ustanovených touto Zmluvou. 

2.2. Pre účely tejto Zmluvy sa rozumie: 

a) Triedený zber komunálnych odpadov – činnosť, pri ktorej sa oddelene 

zbierajú zložky komunálnych odpadov, ktoré zahŕňajú aj odpady z obalov 

a odpady z neobalových výrobkov. Triedený zber vytriedených zložiek 

komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov  v Obci sa  realizuje 

prostredníctvom zberných nádob (vriec, kontajnerov), zberných dvorov, 

mobilného zberu, prípadne školských zberov. Akékoľvek zmeny systému 

zberu  môže navrhnúť ktorákoľvek zo Strán, a to najmä z dôvodu naplnenia 

tzv. Štandardov zberu a cieľov zberu (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 

Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení 

n. p.), ako aj optimalizácie a účelnosti triedeného zberu odpadov. Akékoľvek 

zmeny, vrátane tých v Harmonograme zberu zo strany Spoločnosti, medzi 

ktoré patria zmeny v počte zberných nádob (vriec, kontajnerov), vo frekvencii 

zberu, zbieraných komodít, kombinácií zberu, vzniku nových zberných 

dvorov, či zmena systému zberu na zberných dvoroch, prípadne investície 

majúce priamy súvis so zberom odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, 

podliehajú výlučne písomnej dohode obidvoch zmluvných strán; uvedeným 

nie je dotknuté právo SEWA za podmienok podľa Zákona o odpadoch 

navrhovať zmeny systému triedeného zberu za účelom zlepšenia jeho 

funkčnosti a povinnosti Spoločnosti a iné následky z neho vyplývajúce podľa 

Zákona o odpadoch. 

b) Preprava – odvoz vytriedených zložiek zo zberných nádob (vriec, 

kontajnerov) alebo zo zberných dvorov z územia Obce do zariadenia 

Spoločnosti, prípadne do zariadenia zmluvného partnera Spoločnosti  na ich 

ďalšiu úpravu, ak túto skutočnosť Spoločnosť hodnoverne preukáže. Pod 

prepravou sa rozumie aj preprava vytriedených odpadov v rámci mobilného 

zberu. Prepravu je možné vykonať do zariadenia s príslušným povolením, ako 

aj prepravnou technikou na to spôsobilou.  

c) Frekvencia  zberu – presne časovo ohraničený úsek, spravidla definovaný na 

kalendárny rok. Spoločnosť bude uskutočňovať zber vytriedených zložiek za 

podmienok a spôsobom určeným vo Všeobecne záväznom nariadení obce 

o nakladaní s komunálnym odpadom, resp. Zmluvou medzi SEWA 

a Spoločnosťou a SEWA a Obcou, podľa dohodnutého Harmonogramu 

zberu. Spoločnosť je povinná na základe dohodnutého Harmonogramu zberu 

vypracovať Kalendár zberu  pre každú obec jednotlivo na nasledujúci 

kalendárny rok a sprístupniť ho za účelom verifikácie spoločnosti  SEWA – 

vždy najneskôr k 30. 11. aktuálneho kalendárneho roka a následne po 

verifikácii zo strany SEWA  sprístupniť ho Obci vždy najneskôr k 31. 12. 

aktuálneho kalendárneho roka. Akékoľvek zmeny oproti schválenému 

Harmonogramu zberu, ako napríklad nevykonanie zberu, omeškanie alebo 
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odloženie zberu, stanovenie náhradného  termínu, alebo iné skutočnosti 

majúce vplyv na riadny výkon zberu odpadov z obalov a neobalových 

výrobkov v Obci, podliehajú bezodkladnej oznamovacej povinnosti 

spoločnosti SEWA.  

d) Zhodnocovanie odpadov –  Spoločnosť za zaväzuje  zabezpečiť  prednostne 

zhodnocovanie vyzbieraných odpadov z obalov a neobalových výrobkov 

činnosťami R3, R4, R5 pred iným spôsobom zhodnocovania odpadov 

(činnosťou R1). 

e) Predchádzanie vzniku odpadov – v zmysle § 6 ods. 1, písm. a) a súv. Zákona 

o odpadoch sa Spoločnosť zaväzuje  predchádzať vzniku odpadu opätovným 

viacnásobným používaním vriec na zber odpadov z obalov a neobalových 

výrobkov. 

f) Odplata – tvoria ju náklady Spoločnosti spojené s triedeným zberom, 

prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, 

spracovanie odpadov z obalov a neobalových výrobkov,  ako aj  náklady 

spojené so zneškodnením nevyužiteľných druhov odpadov vzniknutých pri 

triedení. V Odplate sú zahrnuté aj všetky náklady na zabezpečenie farebne 

odlíšených zberných nádob vrátane priebežnej zmeny počtu zberných nádob 

(doplnenie počas kalendárneho roka) v rozsahu maximálne do 10 % vriec  

a 5 % kontajnerov z počtu uvedeného v aktuálnom Harmonograme zberu. 

Mimoriadne vývozy v Obci, ak si to situácia vyžaduje, sú predmetom osobitnej 

objednávky od SEWA. Súčasťou Odplaty je záväzok Spoločnosti prevziať 

v Obci z domácností všetky vyložené vrecia, ktoré nevykazujú známky 

znečistenia iným druhom odpadu ako zbieraným odpadom. V prípade 

prevzatia dvoch a viacerých vriec je Spoločnosť povinná odovzdať 

domácnosti späť minimálne dve vrecia. 

g) Výnosy súvisiace s vyhradeným  prúdom odpadu (ďalej len „Výnosy“) –  

výnosy Spoločnosti za zhodnotenie vytriedených zložiek komunálnych 

odpadov spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov z tých obcí, kde 

SEWA prevádzkuje systém združeného nakladania s odpadmi z obalov na 

základe zmluvy s Obcou, sú zahrnuté v nakladaní s vyhradeným prúdom 

odpadov.             

h) Zberné nádoby – zberné nádoby na zber oddelene zbieraných zložiek 

komunálnych odpadov z obalov a z neobalových výrobkov musia spĺňať 

parametre a musia byť označené štítkom v súlade s vyhláškou Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa 

vykonávajú niektoré  ustanovenia Zákona o odpadoch v platnom znení. 

i) Priebežná zmena počtu zberných nádob –  zmena počtu zberných nádob 

(dopĺňanie, odoberanie, zmena frekvencie) v priebehu kalendárneho roka sa 

riadi Manuálom na dodávku zberných nádob (ďalej len „Manuál“). Manuál je 

uvedený v Prílohe č. 3. 

 

3. ŠPECIFIKÁCIA NÁKLADOV NA TRIEDENÝ ZBER A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1. Triedený zber týchto zložiek komunálneho odpadu: papier a lepenka, sklo, plasty, 

kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sa  najčastejšie 
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vykonáva vrecovým zberom, kontajnerovým zberom, zberom prostredníctvom 

zberných dvorov, mobilným zberom prípadne školskými zbermi.   

3.2. Strany sa dohodli, že SEWA poskytne Spoločnosti za riadny výkon činností triedeného 

zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v Obci Odplatu vo výške 

Zmluvných cien (zodpovedajúcich nákladom na triedený zber), ktorých výška je 

dohodnutá v Prílohe č. 2 Zmluvy. V súlade s ustanovením § 27 ods. 5 Zákona 

o odpadoch a pre účely Zmluvy platí, že v prípade, ak výrobca vyhradeného výrobku 

znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné 

použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene 

vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu, rozsah tejto úhrady 

sa zníži o výnosy, ktoré osoba oprávnená na zber odpadov alebo zhodnocovanie 

odpadov získa z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu. 

3.3. Podľa ustanovenia § 81 ods. 10 Zákona o odpadoch náklady spôsobené nedôsledným 

triedením v Obci oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa 

vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, hradí Obec. 

3.4. Spoločnosť bude každoročne najneskôr do 30. 11. kalendárneho roka písomne 

informovať a preukáže SEWA každú významnú zmenu výšky položiek nákladov 

vyvolanú objektívnymi okolnosťami (zmena cien vstupných nákladov, legislatívne 

zmeny a pod.), ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na opodstatnenosť určenia 

maximálnej celkovej výšky skutočne vynaložených nákladov uvedených v Prílohe č. 2 

s cieľom prehodnotiť jej výšku na základe vzájomných rokovaní. Stanovenie nových 

cien nastane iba dohodou Zmluvných strán. 

3.5. Odplata bude uhrádzaná Spoločnosti zo strany SEWA mesačne, t. j. osobitne za každý 

kalendárny mesiac vo forme 1/12 z ročnej sumy. 

3.6. SEWA uhradí Spoločnosti mesačnú Odplatu bezhotovostným spôsobom, a to 

bankovým prevodom na účet Spoločnosti. Podkladom pre úhradu mesačnej Odplaty 

bude faktúra riadne vystavená Spoločnosťou a doručená SEWA (ďalej len „Faktúra“). 

Spoločnosť doručí SEWA Faktúru najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý 

bezprostredne nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa Faktúra vystavuje. 

Splatnosť faktúry je 30 dní. 

3.7. Neoddeliteľnou súčasťou Faktúry je dokument vyhotovený podľa Prílohy č. 4 tejto 

Zmluvy, t.j. špecifikácia miest zberu odpadu z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov po obciach, ako aj množstvo vyzbieraných odpadov jednotlivo po komoditách 

vyjadrených v tonách za príslušný mesiac. V prípade kombinovaného zberu viacerých 

komodít do jednej nádoby, je Spoločnosť povinná zaslať údaj o vyzbieraných 

množstvách samostatne za každú zbieranú komoditu. 

3.8. Strany berú na vedomie, že vo Faktúre bude účtovaná aj príslušná daň z pridanej 

hodnoty, pričom Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť, že obsah Faktúry bude vždy 

spĺňať všetky zákonné náležitosti, a to najmä náležitosti stanovené právnymi predpismi 

upravujúcimi oblasť daňového práva. 

3.9. Práva a povinnosti Strán súvisiace so špecifikáciou nákladov na triedený zber 

a platobnými podmienkami: 

               Spoločnosť sa zaväzuje:  

a) riadne a včas vykonávať činnosti triedeného zberu odpadov z obalov 

a odpadov z neobalových výrobkov v Obci, a to v súlade s touto Zmluvou, 

ako aj Zmluvou medzi Spoločnosťou a Obcou; 
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b) viesť a uchovávať príslušné evidencie podľa vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej  povinnosti 

a ohlasovacej povinnosti v znení n. p. (ďalej len „Vyhláška“); 

c) posielať SEWA v elektronickej alebo tlačenej podobe kvartálne doklady 

o zhodnotení odpadu, ktoré boli vyzbierané v súvislosti s výkonom činností 

triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

v Obci podľa Prílohy č. 5. 

                  SEWA sa zaväzuje: 

a) riadne a včas realizovať úhrady Odplaty v zmysle bodu 3.5 a 3.6. Zmluvy. 

b) požadovať od Spoločnosti plnenie iba tých záväzkov, na ktorých sa Strany 

dohodli v tejto Zmluve, alebo na ktoré táto Zmluva odkazuje, ako aj platných 

legislatívnych záväzkov. 

 

4. VERIFIKÁCIA MNOŽSTVA ODDELENE VYZBIERANÝCH ZLOŽIEK 

KOMUNÁLNEHO ODPADU 

4.1. V zmysle ustanovenia § 59 ods. 9 Zákona o odpadoch platí, že organizácia 

zodpovednosti výrobcov je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného 

zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu 

určenej. Ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je 

zberná nádoba určená, v rozsahu nad prípustnú mieru znečistenia ustanovenú 

v Zákone o odpadoch, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho 

odpadu v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá táto organizácia zodpovednosti 

výrobcov, ale obec. 

4.2. Spoločnosť rešpektuje vyššie uvedenú zákonnú možnosť SEWA vykonať priebežnú 

kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu 

v zbernej nádobe pre ňu určenej a zaväzuje sa poskytnúť SEWA všetku potrebnú 

súčinnosť pri výkone tejto činnosti. 

4.3. SEWA prizve na vykonanie priebežnej kontroly skutočného zloženia oddelene 

zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe zástupcu Spoločnosti, ako aj 

zástupcu Obce. Z výsledku vykonania priebežnej kontroly skutočného zloženia 

oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu bude vyhotovený protokol, ktorý bude 

podpísaný zúčastnenými subjektmi. 

4.4. V prípade, ak SEWA uskutoční priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene 

zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej a zistí, že 

v určenej zbernej nádobe sa nachádzala iná zložka komunálneho odpadu v rozsahu 

nad prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v Zákone o odpadoch, má právo požiadať 

Spoločnosť, aby náklady súvisiace so zabezpečením nakladania s odpadom 

umiestneným v predmetnej zbernej nádobe niesla Obec; Spoločnosť je povinná takejto 

požiadavke SEWA vyhovieť. 

 

5. PREUKAZOVANIE MATERIÁLOVÉHO TOKU ODPADU 

5.1. Materiálový tok odpadov z obalov a materiálový tok odpadov z neobalových výrobkov 

majú v súlade s bodom 1.7 rovnaký význam, ako im pripisuje Zákon o odpadoch a iná 

príslušná právna úprava. 
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5.2. Jedným z hlavných cieľov preukazovania materiálového toku odpadu z obalov 

a odpadu z neobalových výrobkov je zabezpečenie získania úplných a pravdivých 

informácií o vytriedenom odpade z obalov a odpade z neobalových výrobkov.  

5.3. Strany sa dohodli, že Spoločnosť je povinná v plnom rozsahu evidovať a archivovať 

originály dokladov o materiálovom toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov. Zoznam dokladov týkajúci sa preukazovania materiálového toku odpadov 

z obalov a odpadov z neobalových výrobkov tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. 

5.4. Práva a povinnosti Strán súvisiace s preukazovaním materiálového toku: 

5.4.1. Spoločnosť sa zaväzuje: 

a) zaslať výkaz o zhodnotení odpadov (tzv. materiálový tok – Príloha č. 5) 

o zhodnotených množstvách odpadov podľa katalógových čísel do 35 dní po 

ukončení štvrťroka, za ktorý sa výkaz podáva – platí pre vrecový zber, 

kontajnerový zber, zber prostredníctvom zberných dvorov, mobilný zber 

prípadne školské zbery.  

b) riadne a v súlade so skutočným stavom evidovať a archivovať doklady 

o materiálovom toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov po 

dobu najmenej 5 rokov. Zoznam dokladov o materiálovom toku odpadov 

z obalov a odpadov z neobalových výrobkov tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy; 

c) bezodkladne odstrániť akúkoľvek zistenú neúplnosť, duplicitu alebo 

nesprávnosť v obsahu dokladov o materiálovom toku odpadov z obalov 

a odpadov z neobalových výrobkov; 

d) zmluvne zaviazať svojich zmluvných partnerov v súvislosti s dokladovaním 

materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, 

pričom zmluvní partneri Spoločnosti sú povinní vystaviť, resp. predložiť 

niektoré z dokladov materiálového toku odpadov z obalov a odpadov 

z neobalových výrobkov, ak Spoločnosť takéto doklady nevystavuje sama; 

e) na požiadanie bezodkladne predložiť SEWA evidované doklady 

o materiálovom toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov;  

f) v prípade kontroly zo strany príslušného orgánu štátnej alebo verejnej správy 

Slovenskej republiky predložiť oprávnenému zástupcovi konajúceho orgánu 

štátnej alebo verejnej správy evidované doklady o materiálovom toku 

odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov;  

g) nesprístupniť doklady o materiálovom toku odpadov z obalov a odpadov 

z neobalových výrobkov žiadnym iným subjektom; 

h) že v prípade poskytnutia nepravdivých alebo neúplných či inak skreslených 

informácií SEWA, môže si SEWA uplatniť u Spoločnosti zmluvnú pokutu až 

do výšky, ktorá predstavuje výšku finančných prostriedkov vyplatených 

Spoločnosti zo strany SEWA v priamej súvislosti s tými plneniami, ktoré boli 

preukazované dokladmi, ktoré obsahovali nepravdivé alebo neúplné či inak 

skreslené informácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa vyžiadania zaplatenia 

tejto zmluvnej pokuty. Právo na náhradu škody ani právo druhej Strany 

odstúpiť od Zmluvy tým nie je dotknuté. Za skreslene vykázanú informáciu sa 

rozumie najmä údaj o množstve zozbieraného odpadu z obalov a odpadov 

z neobalových výrobkov, duplicitne vykázané plnenie pre iný subjekt alebo 

údaj o odpade z obalov a odpade z neobalových výrobkov, s ktorým nebolo 
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naložené v súladu so Zákonom o odpadoch a nebol odovzdaný na 

zhodnotenie, resp. recykláciu. V žiadnom prípade nie je vylúčený nárok na 

úplnú náhradu škody, ktorá spoločnosti SEWA v súvislosti s nepravdivým 

preukazovaním materiálového toku vznikne. Dôkazné bremeno podľa tohto 

písmena je na strane SEWA. V prípade významného omeškania, t. j. viac ako 

30 dní s riadnym, pravdivým a úplným poskytnutím údajov podľa bodov  3.9 

c)  a 5.4.1 a) Zmluvy, sa zmluvné Strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 

20 EUR za každý deň omeškania. V prípade, že Spoločnosť neposkytne 

údaje podľa bodov 3.9 c) a 5.4.1 a) ani v dodatočnej lehote, nie kratšej ako 

15 dní od preukazného doručenia výzvy SEWA na dodatočné plnenie, posúva 

sa nárok Spoločnosti na jej odmenu za mesiac, za ktorý je v omeškaní 

s odovzdaním údajov, do doby, kedy si povinnosť dodatočne splní; tým nie je 

dotknutý nárok SEWA na poskytnutie údajov ani nárok Spoločnosti na úhradu 

plnení zo strany SEWA. 

 

6. MLČANLIVOSŤ 

6.1.  Strany sa týmto zaväzujú, že všetky v súvislosti so Zmluvou navzájom poskytnuté 

(odovzdané) dokumenty bez ohľadu na ich charakter, ako aj všetky vzájomne 

poskytnuté informácie budú považované za dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“). 

Strany sa ďalej zaväzujú, že Dôverné informácie nesprístupnia (neposkytnú) tretím 

osobám, s výnimkou takého poskytnutia, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie a plnenie 

predmetu Zmluvy, za predpokladu, že sa príslušné osoby zaviazali zachovávať o nich 

úplnú mlčanlivosť, a ďalej tých prípadov, kedy povinnosť poskytnúť informácie vyplýva 

z kogentných zákonných ustanovení. Strany sa súčasne zaväzujú, že Dôverné 

informácie nevyužijú na iný účel, ako predpokladá Zmluva. 

 

7. OZNÁMENIA A DORUČOVANIE 

7.1. Akékoľvek oznámenia, žiadosti alebo iná komunikácia podľa Zmluvy sa uskutoční 

v slovenskom jazyku, v písomnej forme a musí byť doručená osobne alebo 

prostredníctvom emailu, kuriérskej služby alebo doporučenej poštovej zásielky na 

adresy uvedené nižšie alebo oznámené včas odosielateľovi. Doručenie nastane (i.) 

v prípade osobného doručenia alebo doručenia prostredníctvom kuriérskej služby 

doručením; (ii.) v prípade doručenia emailom prijatím emailu do emailovej schránky 

adresáta; alebo (iii.) v prípade doporučenej poštovej zásielky doručením, alebo 

v prípade odmietnutia príjemcom, alebo v prípade, ak sa zásielka vráti odosielateľovi 

ako nedoručiteľná. 

 

Ak adresované SEWA: 

Sliačska 1E 

831 02 Bratislava 

Email: info@sewa.sk 

 

Ak adresované Spoločnosti: 

Obec Priepasné 

Priepasné 109 
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906 15 Košariská 

Email: kancelaria@priepasne.sk a súčasne: peter.czere@priepasne.sk 

 

7.2. Každá Strana je povinná oznámiť druhej Strane bez zbytočného odkladu zmenu svojich 

kontaktných údajov. 

 

8. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 

8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Strany sa dohodli, že Zmluva je platnou 

okamihom jej podpisu oboma Stranami a účinnosť nadobúda dňa 1. 1. 2020. 

8.2. Táto Zmluva ruší a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy a dohody uzatvorené 

medzi Stranami vzťahujúce sa na predmet tejto Zmluvy. Neexistujú žiadne vedľajšie 

písomné ani ústne dohody a táto Zmluva vytvára kompletnú Zmluvu medzi Stranami 

vzhľadom k predmetu tejto Zmluvy. Táto Zmluva nebude zmenená alebo upravovaná 

žiadnym iným spôsobom, než v nej ustanoveným. 

8.3. Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou Strán. 

8.4. Spoločnosť je oprávnená vypovedať Zmluvu k 31. decembru kalendárneho roka bez 

udania dôvodu. Spoločnosť je oprávnená vypovedať Zmluvu v lehote podľa 

predchádzajúcej vety aj len vo vzťahu k jednej, resp. viacerým Spoločnosťou určeným 

Obciam, ktoré sa nachádzajú v zozname Prílohy č. 1. Vo vzťahu k ostatným Obciam 

tak ostane Zmluva aj naďalej platná a účinná. Strany sa v takom prípade zaväzujú 

bezodkladne vyhotoviť aktualizovaný obsah Prílohy č. 1, aby bol zoznam Obcí aktuálny 

a zohľadňoval predmetné ukončenie zmluvného vzťahu medzi SEWA a Spoločnosťou 

vo vzťahu k danej Obci. 

8.5. SEWA je oprávnená vypovedať Zmluvu k 31. decembru kalendárneho roka bez udania 

dôvodu. SEWA je oprávnená vypovedať Zmluvu v lehote podľa predchádzajúcej vety 

aj len vo vzťahu k jednej, resp. viacerým Obciam určených SEWA, pričom uvedené 

obce sa nachádzajú v zozname Prílohy č. 1. Vo vzťahu k ostatným Obciam tak ostane 

Zmluva aj naďalej platná a účinná. Strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne 

vyhotoviť aktualizovaný obsah Prílohy č. 1, aby bol zoznam Obcí aktuálny 

a zohľadňoval predmetné ukončenie zmluvného vzťahu medzi SEWA a Spoločnosťou 

vo vzťahu k danej Obci. 

8.6. Výpoveď musí byť doručená druhej Strane najmenej 3 (tri) mesiace pred koncom 

príslušného kalendárneho roka. 

8.7. Zmluvu možno ukončiť písomným odstúpením od Zmluvy v prípade, ak došlo 

k porušeniu Zmluvy a Strana, ktorá Zmluvu porušila, neodstráni následky porušenia, 

resp. nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola 

poskytnutá. 

8.8. Zánikom zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 

a odpadmi z neobalových výrobkov medzi SEWA a Obcou automaticky zaniká vo 

vzťahu k príslušnej Obci aj Zmluva; posledné dve vety bodov 8.4 a 8.5 platia rovnako.  

 

9. ROZVÄZOVACIE PODMIENKY 

9.1. Strany sa dohodli, že Zmluva zaniká v prípade splnenia niektorej z nasledujúcich 

rozväzovacích podmienok: 
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9.1.1. dôjde k zániku trvania Zmluvy medzi Spoločnosťou a Obcou, pričom v tom prípade 

platí, že k zániku trvania Zmluvy dochádza len vo vzťahu k tej konkrétnej Obci, ktorej 

zanikla zmluva so Spoločnosťou; Strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne 

vyhotoviť aktualizovaný obsah Prílohy č. 1 tak, aby bol zoznam Obcí aktuálny 

a zohľadňoval predmetné ukončenie zmluvného vzťahu dotknutej Obce a Spoločnosti; 

9.1.2. dôjde k zániku trvania zmluvného vzťahu medzi SEWA a Obcou, pričom v tom prípade 

platí, že k zániku trvania Zmluvy dochádza len vo vzťahu k tej konkrétnej Obci, ktorej 

zanikla zmluva so SEWA; Strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vyhotoviť 

aktualizovaný obsah Prílohy č. 1 tak, aby bol zoznam Obcí aktuálny a zohľadňoval 

predmetné ukončenie zmluvného vzťahu dotknutej Obce a SEWA. 

 

10. VYŠŠIA MOC 

10.1. Vyššia moc predstavuje riziká plynúce z výnimočných a neodvrátiteľných udalostí 

mimo kontroly Strany odvolávajúcej sa na vyššiu moc, ktoré nemohli byť predvídané 

pri uzatváraní Zmluvy a ktoré znemožňujú plnenie povinností podľa tejto Zmluvy 

Stranou. Bez toho, aby boli dotknuté definičné znaky podľa predchádzajúcej vety, 

môže ísť najmä o udalosti spôsobené nepriaznivými klimatickými podmienkami 

znemožňujúcimi výkon zmluvného plnenia, technické obmedzenia na strane inej ako 

Spoločnosti (napr. uzávera, výluka, štrajk, nemožnosť získania elektrickej energie 

alebo iných médií, podujatie povolené verejnou mocou), legislatívna zmena s priamym 

vplyvom na zaistenie zmluvného plnenia. 

 

11. ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV 

11.1. Zmluva sa riadi slovenským hmotným právom s vylúčením kolíznych noriem. 

11.2. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo  

zrušenie, budú riešené pred príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. 

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1. Strany sú oprávnené postúpiť všetky svoje práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu 

osobu. Strany uplatnia svoje právo na postúpenie podľa tohto článku doručením 

písomného oznámenia druhej Strane, v ktorom bude označená osoba, na ktorú majú 

byť všetky práva a povinnosti so Zmluvy postúpené (ďalej len „Postupník“). 

12.2. Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je, alebo sa stane neplatné, nevykonateľné, 

resp. neúčinné, nemá vplyv na platnosť, vykonateľnosť a účinnosť jej ostatných 

ustanovení. Strany sa zaväzujú, že v takom prípade nahradia neplatné, nevykonateľné 

a/alebo neúčinné ustanovenia takými platnými, vykonateľnými a účinným 

ustanoveniami, ktoré budú čo najviac zodpovedať (hospodárskemu) účelu a cieľu 

nahrádzaných ustanovení. 

12.3. Všetky prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Všetky odkazy na články, prílohy a 

dodatky príloh tejto Zmluvy znamenajú odkazy na články tejto Zmluvy, pokiaľ nie je 

výslovne uvedené inak. 

12.4. Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba na základe písomnej dohody medzi Stranami, vo 

forme číslovaného dodatku podpísaného Stranami. 

12.5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch  rovnopisoch v slovenskom jazyku, jeden rovnopis pre 

SEWA a jeden rovnopis pre Spoločnosť. 
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12.6. Strany potvrdzujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, vážne a 

že táto Zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných 

podmienok, obsah záväzkov podľa Zmluvy je dostatočne určitý. Strany spoločne 

vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali a že jej obsahu porozumeli, na znak čoho 

túto Zmluvu vlastnoručne podpísali. Strany zároveň potvrdzujú, že sú právne spôsobilé 

a oprávnené Zmluvu uzavrieť. 

 

 

V Bratislave, dňa 30.04.2020 

 

 

 

 

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

SEWA, a.s. 

Ing. Jozef Kozák, výkonný riaditeľ 

 

 

 

 

 

V Priepasnom, dňa 30.04.2020 

 

 

 

 

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

Obec Priepasné 

Peter Czere, starosta 
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Príloha č. 1   

Zoznam obcí s uzatvoreným zmluvným vzťahom so SEWA  

 

p.č. 
Názov obce/ 

mesta 
Adresa obecného/ 
mestského úradu 

IČO 
obce 

/mesta 

1 Priepasné Priepasné 109, 906 15 Košariská 00309851 

2    

3    

4    

5    
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Príloha č. 2  

Špecifikácia nákladov na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci v EUR/rok a EUR/mesiac  

Harmonogram zberu 

 

 

ZBEROVÁ SPOLOČNOSŤ: Obec Priepasné       OBDOBIE: rok 2020 
         

Obec Komodita / 
kombinácia 

Typ 
zbernej 
nádoby 

(ZN) 

Objem 
ZN 
(l) 

Počet ZN 
(ks / zber) 

Počet zberov 
za rok 

Objem 
(l / rok) 

Cena 
(EUR / 1 ZN) 

Cena 
(EUR / rok) 

Priepasné papier kuka 240 4 24 23 040   

Priepasné papier kontajner 1 100 1 24 26 400   

Priepasné papier iné 7 000 1 5 35 000   

Priepasné papier SPOLU       84 440   

Priepasné sklo vrece 100 140 5 70 000   

Priepasné sklo kuka 240 6 24 34 560   

Priepasné sklo kontajner 1 100 3 1 3 300   

Priepasné sklo VOK 7 000 1 1 7 000   

Priepasné sklo VOK 5 000 1 1 5 000   

Priepasné sklo SPOLU       119 860   

Priepasné plasty vrece 100 140 5 70 000   

Priepasné plasty iné 5 000 3 24 360 000   

Priepasné plasty SPOLU       430 000   

Priepasné kovy vrece 100 140 5 70 000   

Priepasné kovy kuka 240 3 24 17 280   

Priepasné kovy iné 7 000 1 5 35 000   

Priepasné kovy SPOLU       122 280   

Priepasné vkm vrece 100 140 5 70 000   

Priepasné vkm SPOLU       70 000   
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Priepasné plasty, vkm kuka 240 5 24 28 800   

Priepasné plasty, vkm kontajner 1 100 1 24 26 400   

Priepasné plasty, vkm SPOLU       55 200   

Priepasné SPOLU         881 780   

ZBER. SPOLOČNOSŤ papier SPOLU       84 440   

ZBER. SPOLOČNOSŤ sklo SPOLU       119 860   

ZBER. SPOLOČNOSŤ plasty SPOLU       430 000   

ZBER. SPOLOČNOSŤ kovy SPOLU       122 280   

ZBER. SPOLOČNOSŤ vkm SPOLU       70 000   

ZBER. SPOLOČNOSŤ plasty, vkm SPOLU       55 200   

ZBER. SPOLOČNOSŤ   SPOLU       881 780   
         

Fakturácia (EUR bez DPH/mesiac)    

 

* Pozn.:  

Jednotkové ceny sú znížené o výnosy získané z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadov (§ 27, ods. 5 Zákona č. 79/2015 Z.z. o 

odpadoch).
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Príloha č. 3 

 
MANUÁL NA DODÁVKU  ZBERNÝCH NÁDOB 

 

 

Žiadosť o dodanie, stiahnutie, zmenu frekvencie 1 100 l, 1 200 l a 1 800 l kontajnerov na 

odpady spadajúce pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov:   

 

 

Číslo žiadosti   

Dátum prijatia žiadosti   

 

Žiadateľ: 
 

Magistrát/mestský úrad/obecný 
úrad/zberová spoločnosť   

Meno pracovníka, mobil, mail   

Typ požiadavky (dodať, stiahnuť, 
zmena frekvencie)   

Adresa, typ zbernej nádoby, 
komodita, počet ks, frekvencia   

Charakteristika subjektu (bytový 
dom, podnik, škola, iné)   

 
Zberová spoločnosť:  
 

Zberová spoločnosť   

Meno pracovníka, mobil, mail   

Vyjadrenie zberovej spoločnosti 
(súhlasím – nesúhlasím)   

Poznámka   

 
SEWA: 
 

Meno pracovníka, mobil, mail   

Vyjadrenie SEWA (súhlasím – 
nesúhlasím)   

Zaradenie do harmonogramu 
zberu (odkedy)   

 
 
Požiadavky zasielajte mailom na e-mail: info@sewa.sk 
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Príloha č. 4 

Miesto zberu (pôvodu) odpadu z obalov a odpadov z neobalových výrobkov – obce  

a mestá  

 
Obchodné meno spoločnosti:   
Sídlo spoločnosti:     
IČO:  
       
 
Názov a sídlo organizácie zodpovednosti výrobcov, pre ktorú spoločnosť dokladuje vyzbierané 
množstvá odpadu z obalov a neobalových výrobkov: 
SEWA a.s. 
Sliačska 1E 
831 02 Bratislava  
 
Obdobie uskutočneného zberu: mesiac a rok  
 

 

MIESTO ZBERU (PÔVODU) ODPADU –  OBCE A MESTÁ  –  VYZBIERANÉ MNOŽSTVÁ 
V TONÁCH  

Prvé miesto zberu na území SR 

 

p.č. obec IČO 
20 01 01 
papier a  
lepenka 

20 01 02 
sklo 

20 01 03 
VKM 

20 01 39 
plasty 

20 01 40 
kovy 

spolu 

1   
 

            

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                

11                 

12                 

13                 

14                 

  spolu                

 
Údaje vyplniť aj v prípade nulových množstiev. 
 

Zodpovedná osoba svojim podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených údajov. 
 
 
Dátum: 
 

Podpis a pečiatka:
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Príloha č. 5 

Prehľad o množstve zhodnotených odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v Obci  

 
Obchodné meno spoločnosti:    
Sídlo spoločnosti:    
IČO:  
       
 
Názov a sídlo organizácie zodpovednosti výrobcov, pre ktorú spoločnosť preukazuje zhodnotené množstvá odpadu z obalov a neobalových 
výrobkov: 
SEWA a.s., Sliačska 1E, 83102 Bratislava  
 
Časové obdobie zhodnotenia odpadu:  štvrťrok v roku......... 

 

ZHODNOTENÉ MNOŽSTVÁ ODPADU V  TONÁCH podľa  miesta pôvodu odpadu (obce a mestá )  

 

p.č. 
Názov obce / 

mesta 
IČO obce 
/ mesta 

Názov 
odpadu 

Katalógové 
číslo 

odpadu 

Množstvo 
zhodnotené-
ho odpadu 
(v tonách) 

Kód 
nakladania 
(R1 – R11) 

Názov a IČO prvého zariadenia na 
zhodnocovanie 

Krajina 
zhodnote

nia 

1   
 

            

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

Uvedené množstvá zhodnoteného odpadu sa preukazujú na základe relevantných dokladov o materiálovom toku od zmluvných partnerov Spoločnosti. 
Dátum: 
Podpis a pečiatka: 
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Príloha č. 6 

Doklady týkajúce sa preukazovania materiálového toku odpadov z obalov  

a odpadov z neobalových výrobkov 

 

Doklady o materiálovom toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov musia 
obsahovať tieto údaje, resp. sa jedná o nasledujúce doklady na základe § 21 vyhlášky č. 373/2015 
o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi 
odpadov: 
 
1. Názov a sídlo organizácie zodpovednosti výrobcov, pre ktorú sa materiálový tok dokladuje 
2. Názov, množstvo a katalógové číslo odpadov z obalov 
3. Prvé miesto zberu (pôvodu odpadov)  na území SR s názvom a sídlom osoby, ktorá zber 

vykonala 
4. Názov a sídlo prvého zariadenia na zhodnotenie odpadu činnosťami R1 – R11 
5. Názov, číslo, charakteristika a čas platnosti oprávnenia, na základe ktorého sa zhodnocovanie 

alebo recyklácia uskutočňuje, názov a adresa orgánu, ktorý oprávnenie vydal, ako aj kópia 
tohto oprávnenia  

6. V prípade zhodnocovania alebo recyklácie mimo územia SR – názov osoby zodpovednej za 
cezhraničnú prepravu odpadov a množstvá dodané do prvého zariadenia na zhodnocovanie 
alebo recykláciu odpadov, 

7. Časové obdobie, na ktoré sa doklad o materiálovom toku vzťahuje, po dodanie do prvého 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

8. Vážne lístky/váženky/príjemky (kópie), dodacie listy (kópie), príp. osobitné potvrdenie 
vystavené zhodnocovateľom (recyklátorom) alebo iný obdobný doklad. Doklad musí byť 
podpísaný zodpovedným zamestnancom osoby, ktorá prevádzkuje zariadenie na 
zhodnocovanie odpadov. 
 

Dokladom preukazujúcim splnenie preukazovania materiálového toku odpadov z obalov  
a odpadov z neobalových výrobkov je napr. vážny lístok, príjemka, osobitné potvrdenie vystavené 
zhodnocovateľom (recyklátorom) alebo iný obdobný doklad. Predmetný doklad musí byť podpísaný 
zodpovedným zamestnancom osoby, ktorá prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


