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Zmluva č,.TN472022
o spolupľáci podl'a $ 59 ods. 3 Zákona o odpadoch

(d'alej len ako "Zmluva'') uzavretá medzi

obec názov:
Sídlo:
lČo:
lČ DPH / D|Č:
Bankové spojenie
IBAN:
BlC (SWIFT) kÓd:

Zastúpená:

(d'alej ako,,Obec")

obec Šútovce
Šútovce 39,972 01 Šútovce
0031 8507
2021162847
Slovenská sporitel'ňa a.s.
sK98 0900 0000 0000 0051 5301 4502
GIBASKBX
Bc. Miroslav Rajčo, starosta obce

a

obchodné meno: REGobals.r.o.
Sídlo: Bohrova '1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
lČo: 47 257 997
lČ DPH / DlČ: sK212o'lo6285 t2120106285
Bankové spojenie Tatra banka a.s.
IBAN: SK47 1 100 0000 0029 4301 5936
BlC (SWlFT) kód: TATRSKBX
Zápisv registri: Súd Bratislava l., odd' Sro., vl. Ó. 104851/B
Zastúpená: Beáta Kastlerová, konatel'ka
(d'alej ako ,,RECOBAL)
(d'alej spolu ako ,,zmluvné strany")

v nasledovnom znení

(d'alej ako,,Obec")

í. Preambula

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

1.2 Ciel'om zmluvných strán je spoločne s organizáciami nakladajúcimi s odpadom umoŽniť výrobcom
obalov a občanom účinne a efektívne naplnenie Úloh zberu a zhodnocovania odpadov z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov, a tým prispieť k predchádzaniu vzniku, resp' zníŽeniu mnoŽstva
odpadu a zvýšeniu úrovne ochrany Životného prostredia.

1.3 Systém zberu a zhodnocovania odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov' ktoý je
fungujúci, finančne efektívny, celoplošný, pre občana l'ahko dostupný a občanom akceptovaný, má
pre obec zásadný význam z dôvodu zabezpečenia vysokej úrovne kvality života, Životného
prostredia, zdravia a poriadku pre občanov.

1.4 Na dosiahnutie týchto ciel'ov uzatvárajú zmluvné stľany túto Zmluvu.
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Skratky

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

2.2 Pokial' nie je v Zmluve výslovne stanovené inak, definĺcia týchto pojmov je nasledovná:

Autorizácia:
oprávnenie zo dňa 22.o4.2016,Č.A.: 0009/oBALY/ozvtN16-3.3, Sp' zn. 4695/2016_3.3
('ĺ828o/2o16), vydané Ministerstvom, ktorého platnosť bola predĺŽená rozhodnutím Ministerstva
Životného prostredia sR č' 1307412019-1.8, 512912020 zo dňa 28.1 .2020 a na základe ktorého bolo
REOOBAL pod|'a $ 89 ods. 'ĺ písm. b) Zákona o odpadoch udelené oprávnenie na výkon činnosti
organizácie zodpovednosti výrobcov;

Ministerstvo:
Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky;

OZY:
RECoBAL ako organizácia zodpovednosti výrobcov v zmysle znenia $ 28 Zákon o odpadoch v
nadväznosti na $ 59 Zákona o odpadoch pre oblasť obalov;

Zákon o odpadoch:
Zákon č.7912015 Z.z. zo 17. marca 2015 o odpadoch;

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

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

Zmluva:
Táto predmetná Zmluva podl'a $ 59 ods. 3 Zákona o odpadoch;

VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce podl'a $ 81 ods. 8 Zákona o odpadoch, ktoré upravuje
podrobnosti ohl'adom miestneho odpadového hospodárstva;

Zákon o ochrane osobných údaiov:
Zákon č. 1812018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoých zákonov;

Zmluvná oblasť:
Celé územie obce

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je Úprava vzájomných práv a povinnostízmluvných strán v zmysle $ 59 ods.
2 Zákona o odpadoch pri prevádzkovanĺ systému zdruŽeného nakladania s odpadmi z obalov a s
odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov, v obci a všetkých
s tým súvisiacich práv a povinností vrátane odmeny za dohodnuté zmluvné s|uŽby a Úkony. Táto
Zmluva sa nevzťahuje na nakladanie s oddelene vyzbieraným komunálnym odpadom z obalov z
iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov, za ktoý
zodpovedá pÔvodca odpadu - ýzická osoba - podnikatel' a právnická osoba.

3. Vyhlásenia a záruky

3.1. REOOBAL vyhlasuje a zaručuje, že
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a) RECoBAL je právoplatne existujúca spoločnosť podl'a slovenského práva a disponuje všetkými
potrebnými oprávneniami a súhlasmi, ako aj internými rozhodnutiami pre podpis a plnenie tejto
Zmluvy.

b) REOOBAL má právoplatnú Autorizáciu pre všetky druhy obalov, neobalových výrobkov resp.
odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov'

3.2' obec vyhlasuje a garantuje, Že:

a) obec je právoplatne existujúca samosprávna jednotka podl'a slovenského práva a disponuje
všetkými potrebnými oprávneniami a súhlasmi, ako aj internými rozhodnutiami pre podpis
a plnenie tejto Zmluvy.

b) obec má uzatvorené zmluvy v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré sú bliŽšie uvedené
v Prílohe č. 1.

4. Zber

4.1. Na základe systemu zberu popísaného vPrílohe č. 1 sa RECOBAL zaväzuie podl'a $ 28 ods.4
v nadväznosti na $ 59 ods. 1 Zákona o odpadoch vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udrŽiavať
funkčný systém zberu vytriedených zloŽiek komunálnych odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov, na ktoý sa vzt'ahuje rozšírená zodpovednost' výrobcov. RECoBAL sa
zaväzuje zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre odpady z obalov a
odpady z neobalových výrobkov najmenej v rozsahu vyplývajúcom zpožiadaviek ustanovených pre
triedený zber komunálnych odpadov.

4.2. Podl'a $ 28 ods. 4 písm. e) Zákona o odpadoch sa REGoBALzaväzu1e zabezpečiť odobratie celého
množstva, v obci oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu z obalov a odpadu z
neobalových výrobkov a zabezpečiť priebeŽné financovanie nakladania s takto odobratým
vyhradeným prúdom odpadu.

4.3. RECOBAL v zmysle $ 59 ods. 9 Zákona o odpadoch nie je zodpovedný za vyprázdňovanie zberných
kontajnerov, ktoré obsahujú inú zloŽku komunálneho odpadu, neŽ pre akú je zberná nádoba určená,
v rozsahu nad prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v prílohe č. 8a Zákona o odpadoch (pre rok
2022 do 30 % vrátane, pre rok 2023 do 25o/o vrátane a pre rok 2024 a nasledujúce roky do 20 %
vrátane). Za nakladanie s takto znečistenou vyzbieranou zloŽkou komunálneho odpadu v uvedenej
zbernej nádobe zodpovedá obec. Z dÔvodu nedostačujÚceho výkladu tohto ustanovenia sa zmluvné
strany dohodli, Že uvedený percentuálny podiel sa vzťahuje na hmotnostné percento. Ak by
Ministerstvo Životného prostredia SR alebo iný príslušný úrad alebo záväzný právny predpis vyjasnil,
Že uvedený podiel sa nevzťahuje na hmotnost', ale na ine faktory, ako napr. objem, zmení sa výklad
tohto zmluvného bodu a odber vzoriek podl'a Prílohy é. 2, bez toho aby bola potrebná osobitná
dohoda.

4.4. RECOBAL sa v zmysle $ 28 ods. 11 Zákona o odpadoch zaväzule, umoŽnit' obci prepojenie jej
miestneho systému nakladania s komunálnym odpadom so systémom nakladania s vytriedenými
zloŽkami komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pričom podrobnosti o
prepojení lokálneho systému nakladania s komunálnym odpadom so systémom nakladania so
zloŽkami komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, budú stanovené v
osobitnej zmluve.

4.5. Podl'a $ 81 ods. 7 písm. e) Zákona o odpadoch sa obec zaväzqe umoŽniť RECOBAL-u zber
príslušného mnoŽstva v obci vytriedených zložiek komunálnych odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov, ako aj umoŽnit'na území obce aj mimo oblasti komunálneho odpadu zber
príslušného mnoŽstva v obci vytriedených zloŽiek odpadov z obalov a z neobalových výrobkov.

4.6' Pokial' je to potrebné, zavedie RECOBAL opatrenia na podporu budovania triedeného zberu
komunálneho odpadu za účelom zlepšenia jeho fungovania. obec sa zaväzuje, RECOBAL pri tom
podporovať a - pokial'to spadá do pÔsobnosti obce _ prijat7zabezpečiť potrebné rozhodnutia, Úpravy
všeobecne záväzných nariadení v zmysle $ 81 ods. 8 Zákona o odpadoch, zmeny alebo úpravy
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programu obce, poskytnút' verejne priestranstvá a pozemky a urobiť všetky ostatné kroky, ktoré
zvyčajne obec v rámci komunálneho odpadového hospodárstva zabezpeéuje a ktoré podl'a
ustanovenĺ Zákona o odpadoch nespadajú do kompetencie alebo zodpovednosti RECOBAL.

5. Evidencia a výkazníctvo

5'1. SpÔsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene
vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov v zmysle $ 59 ods. 3 písm' b) Zákona o odpadoch je
stanovený v Prílohe č. 2.

5.2. Zisťovanie podielu obalov podl'a bodu 5.1 tejto Zmluvy sa uskutočňuje na náklady organizácie
zodpovednosti výrobcov.

5.3. Spôsob a forma preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov v zmysle $ 59 ods. 3 písm. c) Zákona o odpadoch sú stanovené v Prílohe č. 3.

5.4. obec týmto udel'uje RECOBAL-u súhlas pouŽívať obcou vykazované mnoŽstvá odpadov na účely
preukazovania plnenia povinnosti zberu, prepravy, zhodnotenia alebo recyklácie odpadu z obalov a
odpadu z neobalových výrobkov. Toto sa vzťahuje aj na vykÚpený odpad podl'a $ 16 Zákona o

odpadoch, pokial'výkup vykonáva obec. Na vykazovanie mnoŽstva odpadov sa budÚ pouŽívať

formuláre z Prílohy č. 4.

5.5. okamihom vloŽenia odpadov z obaloV a odpadov z neobalových výrobkov, spadajÚcich do predmetu

tejto Zmluvy, do zberných kontajnerov, prechádza vlastnĺctvo týchto materiálov na RECoBAL. Na
RECoBAL neprechádza vlastníctvo ostatných materiálov, ktoré nespadajÚ do predmetu tejto
Zmluvy, ani odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zo zberných kontajnerov' za ktoré
REOOBAL nie je zodpovedný v dÔsledku znečistenia podl'a $ 59 ods. 9 Zákona o odpadoch.

5.6. REGOBAL je oprávnená vykonávať kontrolu správnosti všetkých vykazovaných Údajov zo strany
obce, týkajúcich sa triedeného zberu odpadov z obalov a z neobalových výrobkov. Zatýmto Účelom
je obec je povinná poskytnÚť RECOBAL-u na vyŽiadanie bezodkladne úplne a správne Údaje

a súvisiacu dokumentáciu.

5.7. obec je povinná nahlásiť RECoBAL-u a Ministerstvu Životného prostredia údaje o produkcii
zmesového odpadu a komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových
výrobkov oddelene vyzbieraných v obci za predchádzajúci kalendárny rok vŽdy do 28. februára

nasledujúceho kalendárneho roka.

6. Informácie a vzdeIávanle

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

6'2. REOOBAL principiálne znáša náklady na tieto informačné a vzdelávacie aktivity. obec sa zaväzuje,
za týmto účelom poskytnúť prĺestory, reklamné tabule, informačné médiá ako miestne noviny, obecný
rozhlas a podobne.

7. Zberová spoločnost'

7 .1. Zmluvné strany sa dohodli, Že ten, kto v obci vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov, musí mať podl'a $ 59 ods. 4 Zákona o odpadoch uzatvorenú zmluvu s
RECOBAL. V záujme zachovania funkčného odpadového hospodárstva bude uprednostnená tá
spoločnosť, ktorá uŽ má uzavretú zmluvu na zber a zhodnotenie komunáĺnych odpadov s obcou.
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7.2. Pokial' sa RECoBAL v zmysle $ 81 ods. 23 Zákona o odpadoch nepodarí, v rámci Zákonom
stanovenej lehoty, uzavrieť Zmluvu s tým, kto vykonáva v obci triedený zber odpadov z obalov a
neobalových výrobkov, predloŽĺ REcoBAL v súčinnosti s obcou návrh alternatĺvneho riešenia, ktoré
by smerovalo k uzavretiu Zmluvy v rámci prijatel'ných podmienok pre obec a RECOBAL. obec sa v
takomto prípade zaväzuje vyuŽiť svoje právo vypovedať Zmluvu podl'a $ 81 ods. 23 Zákona o
odpadoch, resp. V zmysle $ 81 ods. 13 Zákona o odpadoch v celom rozsahu alebo ak je to v súlade
s právnymi predpismi v rozsahu tej časti' ktorá je touto Zmluvou dotknutá.

8. Náklady a odmena

8.1. Výška nákladov azodpovednosť za znáŠanie týchto nákladov sa riadia v zásade podl'a predpisov
Zákona o odpadoch.

8'2, v zmysle $ 59 ods. 3 písm. e) Zákona o odpadoch zmluvné strany uvádza1ú, Že výška nákladov na
triedený zber v obci zodpovedá sume bliŽšie špeciÍikovanej v Prílohe č. 6.

8.3. REOoBAL je oprávnená vykonávať v obci overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu, s
ciel'om zĺstenia primeranosti vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a
recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nachádzajÚcich sa v oddelene
zbieraných zloŽkách komunálnych odpadov a navrhovať obci a/alebo Zberovej spoločnostĺ zmeny
systému triedeného zberu za Účelom zlepšenia jeho funkčnosti. Zmluvné strany sú povinné do 10
pracovných dnĺ od doručenia písomných zlepšovacĺch návrhov, pokial'to bude zmluvnou stranou
poŽadované, uskutočniť o ýchto zlepšovacích návrhoch ústne rokovania. V prípade, ak obec alebo
Zberová spoločnosť tieto navrhnuté zmeny v priebehu 10 pracovných dní od doručenia zlepšovacĺch
návrhov resp. od ústnych rokovaní neuskutočnia, RECOBAL uhradíZberovej spoločnosti od mesiaca
nasledujúceho po uplynutí lehoty na uskutočnenie návrhov iba náklady zodpovedajúce výške
obvyklých nákladov v príslušnom regióne v súlade so Zákonom o odpadoch a s príslušným
všeobecne záväzným právnym predpisom..

9. Dobaplatnostizmluvy

9'1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, najmenej však na obdobie dvoch kalendárnych rokov
a mÔŽe byť ukončená dole uvedenýmispôsobmi, stanovenými právnymi predpĺsmĺ.

obec je oprávnená tÚto Zmluvu ukončiť písomnou výpoved'ou v súlade so Zákonom o odpadoch.

REcoBAL je oprávnená ukončiť tÚto Zmluvu písomnou výpoved'ou:

a) bez udania dÔvodu podl'a ustanovenia $ 582 ods. '1 občianskeho zákonníka po zohl'adnení
povinnosti podl'a ustanovenia $ 81 ods. 22Zákona o odpadoch;

b) z dÔvodov uvedených v Zákone o odpadoch;
c) z dÔvodu porušeniu ustanovení ods. 5.6 a 5.7 tejto Zmluvy, ak nebolo toto poruŠenie

napravené podl'a poŽiadavky RECOBAL do 30 dní od písomného upozornenia na toto
porušenĺe. Pokial'obec nenapraví oznámené porušenĺe, ktoré je dÔvodom pre vypovedanie
tejto Zmluvy, mÔŽe RECOBAL tÚto Zmluvu vypovedať prvý deň po uplynutí vyŠšie uvedenej
lehoty na nápravu' Ak vo výpovedi nie je stanovené inak, nadobúda táto výpoved' platnosť
v okamihu jej doručenia druhej zmluvnej strane; a to vŽdy v súlade s aktuálne planým
a účinným Zákonom o odpadoch.

9.2.

9.3.
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9.4' Ukončením Zmluvy z akéhokol'vek dôvodu nie sú dotknuté Žiadne d'alšie práva ktorejkol'vek zo
zmluvných strán zaloŽene či súvisiace s porušením Zmluvy, ktore je dÔvodom výpovede, alebo s
akýmikol'vek d'alŠími porušeniami tejto Zmluvy.

10. Povinnost' mlčanIivosti

10.1. Zmluvné strany sazaväzqú, Že budÚ zachovávať mlčanlivosť o tejto Zmluve avšetkej s ňou
sÚvisiacej dokumentácie, pokial'ĺm Zákon neukladá povinnosť ich zverejniť.

10.2. Strany sazaväzujú dodžiavať povinnosť mlčanlivosť upravenÚ v tejto Zmluve aj po splnenítejto
Zmluvy alebo po jej ukončení.

'í0.3. obec zabezpečí, Že táto Zmluva bude zverejnená alebo sprístupnená tretím osobám v zmysle
Zákona č' 21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoých
zákonov alebo iných porovnatel'ných právnych predpisov len v zákonom stanovenom rozsahu a
pritom zostane zachovaná mlčanlivosť, resp. budú chránené obchodné tajomstvá a osobné
a prevádzkove Údaje, v zákonom prípustnom rozsahu.

10'4. Zmluvné strany zabezpečia dodrŽiavanie Zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR
a vykonajÚ všetky potrebné opatrenia na ochranu u nich uloŽených údajov pred neoprávneným
prĺstupom tretích osÔb. Zmluvné strany vŠak nenesÚ zodpovednosť za to, ak tretie osoby
protiprávnym spÔsobom získajú prístup k Údajom' Pokial'zmluvné strany neporušia úmyselne
alebo z hrubej nedbanlivosti túto svoju povinnosť, je uplatnenie náhrady škody v tejto súvislosti
vylúčené.

í1. Doručovanie a komunikácia

11.1. Ak táto Zmluva nestanovuje výslovne inak, musí mať akékolVek oznámenie alebo iná

komunikácia medzi zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy písomnú formu a musí byť

doručené osobne alebo doporučenou poštovou zásielkou. oznámenie doručované osobne sa
povaŽuje za doručené v okamihu jeho odovzdania, oznámenie doručované poštovou zásielkou
sa povaŽuje za doručené tri pracovné dni po prvom pokuse doručenia na aktuálne platnú adresu
Zmluvnej strany uvedenú v obchodnom registri, resp. adresu obce, aj ked' sa o zásielke
nedozvedel.

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

12. Záv eĺečné ustanovenia

12'1. Ak by jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy boli, alebo budú úplne alebo čiastočne neplatné alebo
nevykonatel'né, nebude tým dotknutá platnost'ostatných ustanovení' Namiesto neplatného alebo
nevykonatel'ného ustanovenia Zmluvy bude platiť dojednanie, ktoré bude najviac zodpovedať
hospodárskemu účelu neplatného alebo nevykonatel'ného ustanovenia pokial', je to moŽné.

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

12.3. Všetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy vyŽadujÚ písomnú formu.
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12.4. Zmluvné strany prehlasujú, Že sa s touto Zmluvou riadne oboznámĺli, jej obsah pochopili a na
znak svojho súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave dňa 20.12'2021 ľ'ť-}

R':C ú;1l *
R:'Ĺ':b:l
ľ ch'_o'rir

.ŕ).

e5i01 l-,r1tisl1va
tČo: ĺi' :sz ; tČ DPH: Sl€'l201Úô2E5

konatel'ka obec / staľosta

Zoznam príĺoh

*

o
*
*

I *

1) Príloha č. 1
2) Príloha č. 2
3) Príloha č. 3

4) Príloha č.4
5) Prĺloha č' 5
6) Príloha č.6

Popis zberného systému
SpÔsob zisťovania podielu odpadov z obalov
Spôsob a forma preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov
Formulár pre výkazy odpadov
Program informačných a vzdelávacích aktivít
Výška nákladov na triedený zber v obci
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PríIoha č. í
Popis zberného svstému v obci

ineikomoditv
papiera a lepenky
V obcisa uskutočňuje mobilný zber frekvencia uývozu

1400lsklo
12001 11 800 I sklo
660-700 I sklo
'ĺ00 l na kovv
1 100 I plasty
l l00 l papier a lepenka
240 I na kovv
240 I sklo
240 I plastv
240lpapiera lepenka
120 I na kovy
120 I sklo
120 I plastv
l20lpapiera lepenka
110 I na kovy
110 I sklo
1 10 I plastv
1 10 I papier a lepenka

V obcije zavedený kontajnerovtý systém

5

3

plast
poóet kontajnerov

kov

1 x za mesiac

1x za mesiac

frekvencia
tĺývozu

vrecia na ine druhv odpadov (tetrapaky)
vrecia na kovy
vrecia na sklo
vrecia na plastv
vrecra na paprer

V obci je zavedený vrecový systém

130
130

130

počet vriec

2x za mesiac
2x za mesiac

2 x za mesiac

frekvencia
tĺ'ývozu

kontainery na iné druhy odpadov
kontainerv na neobalv zo skla
kontainery na neobalV z plastov
kontainery na neobalv z papiera
kontainerv na kovv
kontainery na sklo
kontainerv na olastv
kontajnery na papier a lepenku

V obci sa nachádza zbeľový dvor počet kontajnerov frekvencia
rĺývozu
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Subjekty vykonávajúce zber na území obce:

KaŽdý druhý
týŽdeň

2 x za mesiac

1 x za mesiac
1x za mesiac

zKo
Plasý' kovy, tetrapaky

(spoločný zber)

SKLO
Papier

Hater Handlová spol. s.r.o., lČo:31633765

Hater Handlová spol. s.r.o.' lČo:31633765

Hater Handlová spol. s.r'o.' lČo:31633765
Hater Handlová spol. s.r.o., lCo:31633765
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Prĺloha č.2

RE..BAL bude na vlastné náklady zisťovať podiel odpadov z obalov a z neobalových materiálov

z uskutočňovaných zberov vytriedenýcrl ĺozei r<Jňunalnycn odpadov na zák|ade zmluvnejspolupráce so

Zberovou spoločnosťo', prĺp. lnou 
"it"rnou 

dodávateľskou organizáciou'

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

a) uskutočňovaním odborných analýz'

b)váŽenímvytriedenýchodpadovzobalova/aleboneobalovýchmateriálov'

c) vizuá|noukontrolou'

d) miestnou ohliadkou'

e) inou formou.

V prípade prijatia jednotnej metodiky. pre zisťovanie zloŽenia

"riúii """ľ' "l'n" 
.Ĺťou"nie podiel u odpadov z obalov a/ alebo

komunálneho odpadu bude túto RECOBAL

neobalových materiálov'
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Prĺloha č. 3
aa

zz neobalových vÝľobkov

Kód nakladaniaHmotnosť (t)

Potvrdenie obce Dátum

odtlačok pečiatky, atmeno, priezvisko a podpis

Kategória odpaduKód odpadu

Pôvodca odpadov z obalov
obchodné meno:

Sídlo/miesto podnikania

lČo:

obchodné meno:

Sídlo/miesto podnikania
lČo:

Zodpovedná osoba:

Č íslo registrácie/rozhodnutia 
:

Čas pĺatnosti rozhodnutia:

zberu odpadov z obalovPrvé miesto

obchodné meno:

Sídlo/miesto podnikania:

lČo:
Číslo rozhodnutia:

Čas platnosti rozhodnutia;

na zhodnocovanieZariadenie

Meno a priezvĺsko/osoby raničný pohyb odpadu z obalovzodpovednej zacezh

dajeoodpadezobalovÚ

Názov odpadu

obdobiečasové

DátumVystavil

odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

názov a sídlo organizác|e zodpovednosti výrobcov, pre ktorú sa materiálový tok dokladujenázov, mnoŽstvo a katalógové číslo odpadov z obalov;
prvé miesto zberu na území SR s názvom a sídlom osoby, ktorá zber vykonala;
názov a sídlo prvého zariadenia na zhodnotenie odpadu činnosťami R1-R.l 1;názov' číslo' charakteristika a čas platnosti oprávnenia, na základe ktorého sa zhodnocovanie alebo recyklácie uskutočňuje,
lĹil:ň.Jää 

orgánu' ktoný opráVnenie vydalalĺo aj r<opia tonto oprár,rreni"'.potu s úradne overeným prekladom so
v prípade zhodnocovania alebo recyklácie mĺmo územia SR - názov osoby zodpovednej za cezhraničnú prepravu odpadova mnoŽstvá dodané do prvého zariadenia na zhodnácovanie alebo r".y.rá"luäop"oou;

:il::"J'"o'e' 
na ktoré sa doklad o materiálovom toku vzťahuje, po áodanie do prvého zariadeniana zhodnocovanie

doklad musí byť podpísaný zodpovedným zamestnancom osoby, ktorá prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanieodpadoV a opatrený odtlačkom pečiatky.
doklad musí byť podpísaný zodpovedným zamestnancom mestského/obecného úradu mesta/obce, ktoré/á je pôvodcomodpadov a opatrený odtlačkom pečiatky.

3.6

3.7

3.8

3.9
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Formulár pre vÝkazv odpadov

obec preukazuje celkovú hmotnosť odpadov z obalov pochádzajúcich z domácnostĺ, ktore boli na jej území

vyzbierané za účelom i".vr.ra.i" ateoo znodnotenia'za príslušný kalendárny rok vyplnenĺm údajov vo

Formulári pre výkaz odpadov z obalov'

Príloha č.4

Formulár pre výkazy odpadov z obalov

*uvádza sa celková hmotnosť odpadov z obalov v tonách, zaokrÚhlená na tri desatinné miesta

Kovy

Obec:

Sklo

obalový materiál

Papier a lepenka
PI

kyKompozitY nabáze
Hliník

oceľ

Neobalový materiál

Sklo

Spolu

a lepenka

Rok

z domácnostĺ zozbieraných na
odpadovGelková hmotnosť

územĺ obce
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Príloha č. 5

Predmetom informačnej povinnosti výrobcu obalov je poskytnutie informácie konečným pouŽívateĺ,om obalov

a) 
ffi:Tľ::;u"',:i:"* 

odoberania zálohovaných obalov, zberu, o zhodnocovaní a recyklácii

b) ĺch Úlohe, ktorou prispievajú k zhodnoteniu a recyklácii odpadov z obalov,
c) význame označení na obaloch, ktoré sa na trhu vyskytujú.

Predmetom informačnej povinnosti výrobcu neobalových výrobkov je poskytnutĺe informácie konečnýmpouŽívatel'om neobalových výrobkov o spÔsobe zabezpáčen iázoeruodpadov z neobalových výrobkov, ktorésú súčasťou komunálnych odpadov a o potrebe ĺch účasti na triedenom zbere, ktlcrou prispievajÚ kzhodnotenĺu a recyklácii odpadov z neobalov1ich výrobkov.
RECoBAL sa zaväzuje uskutočňovat' na Území obce informačné a vzdelávacĺe aktivity zamerané nazefektívnenie trĺedeného zberu zložiek komunálneho odpadu. Na tento účel bude vyuŽíval,webové sídlo
:'':?"ä::Ľx1ffiľffiä1ľ';"HidnÚ tabul'u. Minimálne razzakalendárny Štvrt'rok usrutoenĺpropagačné

_ 
äl""ľ"iami 

na výveskách, prípadne inom mieste obvykle pouŽívanom na zverejňovanie oznamov

- informačnými letákmi distribuovanými domácnostiam nachád za1Úcimsa na ÚzemÍ obce,- informáciami zaslanými prostriedkami elektronickej komunikácie.

ľiffi:xT:.1"""'"xeJŕľä#ľľff"oslovenskou pÔsobnosťou bude RECoBAL uskutočňovať oznamom
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VÝška nákladov na triedenÝ zber v obci

Výška nákladov na triedený zber odpad'ov zobalov v obci bude vychádzať' zreálnych nákladov na

uskutočnenie všetkých dohodnutých činnostĺ medzi obcou a Zberovou sp-otočnosľou vykonávajúcou triedený

zber odpadov z obalov 
" 

oJp"oou z neoualov|cň vyroorov v obci v zmysle $ 59 ods' 4 Zákona o odpadoch'

Pľĺloha č. 5

Konkrétna výŠka nákladov na triedený zber v obcije nasledovná: EUR bez DPH
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