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Nazov Obce: NEVIDZANY 

čO: 0064834S 

so sidlom obecného úradu Obecný úrad Nevidzany 49, 972 2? 

bankové spo)ene: Slovenská spontea. a.s. 

Č. účtu: 0371819912/0900 

!BAN7 5K65 0900 0000 0003 7181 9912 

adresa elektronickej pošty: obecnevdzanvpd@centrum.sk  

(Obec) 

Názov ASKOL SK, s. r. o. 

IČO: 45 O2 669 

oič: 2023076594 

iČ  OPH: SK2023076594 

so sdlom: Lamačslcä cesta 45. 841 03 Bratislava 

7apsaná v obchodnom registri vcdcnom Okresným súdom Brat,slava I 

oddŕel: Sťo 

vložka č slo: 66339/5 

bankové spojenŕe: Československä obchodná banka a. s., Č. účtu:25784753/7500 

adresa elektronicke) pošty: nfcasckoi.s. 

IBAN: SK50750000000000257S4753 

(,OZV alebo ,ASEKOL SK, s.r. o.) 

(Occ a OLV budtk ďaLe) )ednotivo označovani ako Zmluvn strana a spo!očnc ako Zmluné 
strany. 

utatvarajú podl § 269 ods. 2 zákono č. 513/1991 Zb.. Obchodný zkonnik, v zncn neskoršich predpisov 
(Obchodný zálconnllr) v spo)eni s § 59 ods. 2 a 59 ods. 3 zkona Č. 79/2015 2.z., o odpadoch a O Lmene a 
dopincní nicktorých zäkonov (Z6kon o odpadoch) 

dole uvedeného ňa. meslaca a roka slobodne, vážnc, určite a zrozumiteflle, bez sIcutkovho a bez právncho 
omylu, nie v tiesni a an nie za napadne nevýhodných podmienok a na äklade úpine; ziody v nižšie uvedených 
skutočnostŕ ch túto 

Zrnluvu o spolupráci pri zabczpcčovaní svstému združenélio nakladania s odpadmi z obalov 
a neobalových výrobkov 

(dalej (en .Zmluva) 

ev,denčné číslo zmluvy jc: 

 

(vypiní ASEKOL SK. s.r. o.) 
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- 
Qaseko 

Preambula 

() 	ozv je v súlade s § 28 iákona o odpadoch organizáciou zodpovcclnosí výrobcov re cbaly 
disponujúcou platným rozhodnutim o udeleni autorizácíe podľa § 89 Zäkona o ocliadod 
(,Autorizácia) lflavnou úlolou OZV je v súladc s udelenou Autorizáaou zabezpečiť  funkčný systém 
zdrtjženého nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov oddelene vyzbíeranýrfli 

komunalnych odpadov vznikajúcích v Otxi v zmysle prsluných ustanoveni Zákona o odpadoch. 

(8) 	Obcc je podra § 1 ods. 1 zkona č. 369/19O Zb. o obecnom zríadeni v zneni neskorch prcdplsov 
(Zákon o obecnom zrladenĺ ) samostatný územný samospráyny a správny c€lok Slovenskej 
republiky. poclra Zákona o Odpadocti zo<lpovcdá Obec za nakladaníe s komunáinym odpadom a drobným 
stavebným odpadom, ktorý vznkol na úzerni Obce, ak Zákon o odpadoch neustanovuje ínak. 

(C) 	Obec je Okrem iného v zmysle ustanoveni Zákona o odpadoch povinn zabezpcčiť  2avecicflie 
a vykonávanle triedcného zberu komuflálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, $klo a viacvrstvov. 
kombinované materíly na bze lepenky (.Oddelene zbieran zložky komunálnych odpadov) 
na)mene3 v rozsahu cierov zbcru podľa Zákona o odpadoch. Obec jc rroveň  povínná na základe tcjto 
Zmluvy umožniť  OZV pre obaly na jcj náklady zbcr odd&enc zbieraných zloíek komunälnych odpadov, 
na ktoré sa uplatňue rozšircná odpovccJnosť  výrobcov. 

Obec mčže pre zbcr odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpdmi 
obalov uzavríeť  zrnluvu len s jednou OZV prc obaly na obdobíe najmenej )ednho kalendárneho roka. 

Sooločným clerom ozv a Obce je v súčinností $ ostatnými zúčastncnýmí subjektmí vytvonť, flnancovať, 
provádzkovať  a uaržiavať  funkčný systém zbenj, prepravy, zhodnotcnía a recyklácie odpadov z obalov 
a odpadov z ncobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbicraných zložiek komunálnych 
odpadov v Obci. 

Článok 
Vyhlásenia zmluvných $trán 

1.1 	OZV vyhlastJje, žc: 

. 	1 	jc ozv prc obaly, prevácitku)úca a zabezpečujúca systém združeného nakladania s Odpadmi z obalov 
a vykonávajúca svoju Činnosť  v zrnysle prislušných ustanoveni Zákona o odpadoch; 

1.1.2 dsponuje vetkýml potrebnýmí súhlasmi, autorizác,arní a povolensami k pineníu závazkov vyplývajúcich 
pre ňu zo Zmluvy; 

1.1.3 sa zavzuje za účclom plynulého a kontinuálneho pincnia povinností vyplývajúcích oZv z tejto Zmluvy 
a Zakona o odpadoch uzatvonť  za trhových po<1mienok zmluvu 50 spoločnosť. ktorá vykonäva tríedcný 
zber komunálfly(h odpaciov na úzcrní Obce. 

12 	Obecvyhlosuje že: 

t.2.1 za účelom nakladania s odpadml zobalov a odpadmi z neobalových výrobkov zbieraných spolu 
s o®admi z obalov nouzatvori obdobnú zmtuvu o spolupráci s inou organizácíou zodpoveinosti 
výrobcov ako je táto Zrnluva, a v prpade ak rná uzatvorenú zmluvu o spOlupráci S ínou organlzaciou 
zodpovednosti výrobcov v Čase uzatvranía tejto Zmluvy, zmluvu o spolupräcí s inou organizácou 
zodpovedností vypovie včas y lehotäch pocira Zäkona o odpadoch tak, aby mohla nadobudnú účinky 
táto Zmluva. 
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Članok 11 
prtdmet zmluvy 

	

2. 1 
	

Predmetom tejto Zmluvy le dohoda Zmluvných strán o zabezpečeni systému zdnjženého nakladana 
odpadmí z obalov a $ odpadmi z neobalových výrobkov v Oba. 

	

2.2 
	

V súlade s ustanovenim § S ods. 3 Zkona o odpadoch sa Zmluvn strany lohodli a na obsahových 
nleitostiach Zmluvy, a to o: 

• systéme triedeného 2beru yratonc požiadaviek na výkon Č,nností tricdeného zt,eru, 

• spčsob zisťovania podelti odpadov z obalov a odpadu L neobalových výrobkov v oddecnc 
vyzbieraných zložkach komunálnych odpadov, 

• spčsobe a forme preukazovanio mater,álového toku odiadov z obalov o cdpadov z nebalových 
výrobkov. 

• podmenkach uskut ň v,ni informačných akt,vít na úžemi Obcc, 

výške näkladov na trledený zber v Obci, 

• spčsobe zisťovania a vcrifikcie skutočného zložen,a oddelene zbieraných zložkäch omurIálnych 
odpadov. 

Článok 1!! 
Systém tricdeného zberu 

	

3. 	ozv sa zav&u;e zabezpečť  v súlade s pdlohou č. 1 te)ta Zmluvy wtorenic, !iflaflcovaflie, 
prevádzkovane a udržiavanrc funkčného systému triedeného zberu odpadov z obalov a z neobalovych 
výrobkov pochädzajúcich z oddelene vyzbieraných zlož,ek komunálnych odpodav v Obc, na ktore sa 
uplatňu;c rozširená zadpovednosť  výrobcov pira Zákona o odpadoch. 

	

3.2 	Tricdeflý zber komunälnych odpadov je v Obci zabczpečený v zäv,slosti od úpravy obsiahnute) vo 
flcobccne rvazflom narladeni Obce bud)edným z nasledovných spčsobov alebo komb,novanc: 

a) kontajnerový systém - rozmíestnenim zberných nädob (kontajncrov) farcbne odlišených podlä 
3ednotlivých oddelene zbieraných zložiek komtinálnych odpadov (Zberné nádoby) a 

D) 	vrecový sy$ém - tnedením odpadu do zberných vriec určených na triedený zber, 

v súlade s podmienkam ustonovcnými vyhláškou Mnlsterstva životného prostrcdia SlOveflSke) 
republiky Č. 37t/201S Z. z., ktorou sa vykonávajú nlektoré ustanovena zákona o odpadoch 
(Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch). 
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3.3 Vývoz Zbcrných nádob na triedený zber a ynec sa budc uslwtoČ ovav ,ntervaloch určcných v 
harmonograme vývozu Obce pre vytredené zložky komunálnych odpadov, vyhotoveflom Obcou podľa 
všeobecne závaznél,o nariadenia Obce o nakladan s komunálnymi odpadmi (,,Harmonogram 
vývozu). Harmonogram vývozu )e súčasťou Prilohy Č. 1 k Zmluve. 

3.4 Zákiadné úda)e súvsace so zabezpečovanim systému tríedeného zbenj komunálncho odpadu, na ktoré 
sa ul)latňuje rozširenä zodflovednosť  výrobcov podl Zákona o odpadoch sú uvedené v Prilohe č. 1 k 
tejto Zmluvc. Zmluvné strany sa dohodli na bezodkladnej aktu&izäcii Prlohy Č. 1 v závSlOSti od zmien 
uskutočnených v systéme triedeného zberu komunlneho odfladu v Oba. 

3.S ozv zabezpeči odobratie celého množstva oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu 
pochädzajúcich z výrobkov, na ktoré sa uplatuje rozširená zodpovednosť  výrobcov a ich Zhodflotenie 
v súlade so Zkonom o odpadoch. 

3.6 ozv e povinná zabezpeči( pre obyvateľov Obce vykonávanie trledeného zberu komunáĺneho odpadu 
pre papier, plasty, kovy, sklo o viacvrstvové komb,nované matenály na báze lepcnky minimálne 
v rozsahu štandardu zbenj na jednho obyyatel stanovcných podťa prilohy Č. 10 Vyhláškv, ktorou sa 
vykonáva)ú niektoré ustanovenla Zákona o odpadoch. Skutočne dosiahnutý štandard zberu oddelene 
vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu v Obc bude každoročne aktualizovaný dopinenim údajov 
v rämci Prilohy Č. i tejto Zmluvy. 

3.7 Obec je povinná umožn ť  OZV vykonvanic triedcného zberu komuflálneho odpadu pre papičr, plasty, 
kovy, sklo a viacvrstvové komblnované matcriäly na bäzc lepenky na svojOm území, prlčom bene na 
vcdomie, e na nakladanle s odoadmi Z obalov a neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelenc 
zbieraných zložiek komunálncho odpadu m6že uzatvoriť  zmluvu en s cdnou organizáciou 
zodpovednosti výrobcov po0i 2ákona o odpadoch. 

3.8 	Obec jČ  povinnä poskytnú( všetky informácle a doklady potrebné pre oboznámenic sa so skutočným 
stavom systému tredeného zberu komunálneho odpadu v Obci. 

3.9 obec jc pov,nná najmene; jcden meslac vopred oznámiť  OZV každý prpad plánovane; Činnostl Obce, 
ktorý máže mať  yplyv na systém tnedeného zberu komunálneho odpadu v Obc, a zroveň  v rovnakej 
lehote umožniť  OZv vyadriť  sa k takémuto Zámeru. 

Článok IV 
Sp8sob zisťovanla podlelu odpadov 

	

4.1 	OZV je oprávnená na vlastné náklady zobezpečiť  a vykonať  pravidelné zís(ovanle podielu odpadu 
obalov a odpadu z neobalových výrobkov y oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odfladov 

v Obci (Podi.r). 

	

4.2 	OZV bude údaje potrebné pre určenie Podielu získavať  predovšetkým sledovanim a vyhodnocovanim 
informácii od subjektu vykonáva)úceho triedený zber kornunálneho odpadu v Obci (t.). zberová 
spoločnosť). a to sp6sobom a prostnedkamt vyplývajúcimi z ich zmluvného vzťahu. Spésob lstovania 
Pod,elu tak bude OZV zabezpečovať  prlamo na prevádzke tohto sub)ektu pri činnostiach nakladanla 
s yyzbieraným komunálnym odpadorn z Obce. 

	

4.3 	Zlsťovanle Podielu odpadu sa mže vo vopred dohodnutých terminoch ealizovať  aj (í) miestnou 
ohliadkou zberných miest, (ii) lch vízuálnou kontroloJ, (íii) Odberm, a analýzou vzoriek odpadov 
ziskaných z jednotliyých Zbcrných nádob, resp. akýmkoľvek iným spsoborn určeným zo strany OZv 
na;ma, ktorým bude možné určiť  skutočný podiel vyzbieraných OOpadov z obalov a neobalových 
výrobkov na celkovom množstve vyzbieraných odpadov prislušnej oddelene vyzblerane) zložky 
konunálneho odpadu. 

Článok V 
Sp6sob a forma preukazovanla materiálového tolcu odpadov 

	

5. 1 	Materiálovým tokom odpadov z obatov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou 
komunálnych odpaOov jc Oohyb týchto odpadov z m,esta lch pávodu (vznlku) 00 prvého Zariaden,a na 
ich zhodnocovanie, t.;. pohyb odoadov z Obce do prvého zariadenia na ich zhodnocovanie alebo 
rccykláciu nlektorou z Činnosti podra rilohy Č. 1 k Zákonu o odpadoch. 

N 
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DokÍa(1ovanie materiálovéflo toku odpadov z obalov a odpaov z neobalových výrobkov slúži na 
preukázanle pinenĺa povinnosti zbenj, zhodnocovania a recyk!ácle o(1pa(1ov z obalov a odpadov 

neobalových výrobkov, ktoré sú súčas(ou od,lelene zbieraných zložíek komunálneho o®a(1u. Na účely 
preukazovania materiálového toku je možné použiť  výlučne innožstvá odpadov z obalov a odpadov 
z rieobalových výrobkov vykázané Obcou ako množstvá v nej vyzbierané a množstvá odpa(1ov z obalov 
a odpadov z neobalových výrobkov  oznámené ozv výkupcom týchto odpadov. Množstvo zozbicraných 
odpaoov z obalov a odpa(1ov z neobalovýcb výrobkov možno zahmúť  dO materlälového tOku odpadti z 
obalov a odpadov z neobalových výrobkov len v roku ich zhodnotenia alcbo recyklácic. 

5.3 	Množstvo odpadov z obalov a odpadov z neobalovýcii  výrobkov prevzatých do zanadcnia na 
zho(1nocovaníe odpadov sa považuje za množstvo zhodnotenýcti  odpadov z obalov a odpadov 
z ncobalových výrobkov, pokiaľ  prevá(1zkové a technické opatrenía v tomto zanaden zabezpečujú, že 
sa vytne(1ené množstvo odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobko dostane do procesu 
zhodnotcnia alebo recyklácie bez vačšich strát. 

5.4 	ozv zabezpeči dokladovanie matenálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
v pinom rozsahu požiadaviek vyplývajúcich z ustanovenia § 21 vyhlášky Ministerstva životného 
prostre(1Ía Slovenske; republlkv Č. 3?3/2015 Z. z., o rozširenej zodpovednosti výrobcov vyhra(1ených 
výrobkov a o nakladan s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov (,Vyhláška o 
rozlrsnej zodpovednostl výrobcov vyhradených výrobkov), a to v prlamej súčinností s Obcou 
a spolonosťoo, ktorá bode na úzcmĺ  Obce vykonávať  tíiedený zber odpadov z obalov a neobalových 
yýrobkov (Zberov spoločno,t) na zálclade zmluvy s ozv. vzhradom na charakter a povahu 
dokladov požadovaných prc preukázanle materlového toku odpadov z obalov a odpadov 

neobalových výrobkov, OZV bude priniáme využvať  informácle poskytované Zberovou spoločnosťou. 

5.5 	Mlesto pvo(1u odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných 
zložick komunálnych odpadov v Obcl a lch množstvo vykazujú Zmluvné strany nadnym vypnenim 
tlačiva tvoriaceho Prilohu . 2 tejto Zmluvy. Obec potvrdĺ  údaje uvádzané na tlačive podl prlohy Č. 2 
Zniluvy a zašlc ich OZV najneskár do 7 dnĺ  pc dowčeni tlačlva. V prpade, že Obec v zaslaných údajoch 
zistí nezrovnalosť. bezodkladne o tejto skutočností ínforrnujc OZV. v súčinnosti s ktorou zabezpečia 
nárayu zistených slcutočnosti. 

S.6 	Obec je povinná OZV poskytnúť  všetky informácie a doklady potrebné pre preukäzanie matenálového 
toku odpadov z obalov a neobalových výrobkov vyzbieraných v Obci v rozsahu a za podmienok 
ustanovených v Zákone o o(1padoch a súvis,acich právnych pre(ipisoch. 

Článok VI 
Podmlenky uskutočňovanla informačných aktivit na územĺ  Obce 

5. t 	OZV je povinná zabezpeČiť  v rozsahu a za podmienok ustanoYených Zákonom o odpadoch výkon 
informačnýcti,  propagačných a vzdeiávacich aktivt na úzeni Obce, ktorých cieRm je prispeť  
k zvyšovaniu environmentálneho povedomia obyvateľov Obce v oblasti nakladania s oddelene 
zberanými zložkami komunálnych odpadov vznikajúciml v Obci. 

6.2 	Predmetom informačnej povinnosti OZV je predovšetkým poskytovanle nfom,ácii obyvateľomobce 
o spásobe zabezpečenia triedeného zbenJ odpadov z obalov a neobaloyých výrot>kov, kOré sú súčastou 
komunálnych oapadov v Obci, o potrebe ich účasti a súčínnosti na triedenom zbere komunä(nych 
odpadov, o postupoch a opatreniach potrebných pre zvyšovanie efektívity tedeného zberu v Obc, 
a o význame a prinosocfl zhodnocovanla a recykläcie komunáinych odpadov a o dlšich skutočnostiach 
spojených so zabezpečovanim tricdeného zberu komunálnych odpadov na územi Obce tvoríacich 
predmet lnťorniačnej povinností OZV po(1l 2ákona o odpadoch. 

&. 3 	Konkrétny sp6sab a forma uskutočňovania informačných aktivĺt zo strany OZV budú vykonävané 
v súla(1e s prislušným, usvanoveniamí Zákona o odpadocb, na základc vzájomnej dohody Zmluvflých 
strän, vak aby zohdňovalí aktuälnu SÍtUäCiu a úroveň  triedeného zberu komunálneho odpadu v ObCi 
v príslušnom Časovom obdobl. OZV sa zavazuje mlnlmälne 1 x za rok uskutočnif na územi Obce yýkon 
informačných aktivit (informačnú kampaň) zameraných na informovanie obyvateľov Obce v rozsahu 
poskytovaných ú(1a)ov podťa bodu 6,2 tohto Článku Znluvy. 

6.4 	Obec sa zavazuje bezo(1platne poskytnúť  OZV dostatočný prlestor pre výkon informačných aknvit na 
územĺ  Obce, a to predovšctkým poskytnutim súčinnosti s využitim v micste obvyklých inrormačných 
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prostnedkoy, poskytnutim obecnej tabule. poskytnutm obecných reklamných pläch, pripadne íného 
yhodného verejného priestranstva v Obci a poskytnutim časového pricstoru v obecnom rozhlase. 

6.5 	Obec sa zayazu)e vyda( ozv potvrdene o vykonani nformačnej kampane podla bodu 6.3 te)to Zmluvy 
na požladane OZV do 7 dn odo dňa vykonania kampane, a/alebo na požiadanic OZV. Ak Obec 
potvrdenic nevydá v stanovenej lehote považuje sa ,nťormačná kampaň  za vykonanú riadne a včas. 

Článok vII 
Náklady na triedený zbtr v Obci 

7.1 	Näklady trledeného zbew odcielene vyzbicraných zložiek komunélnych odpadov v Obci, vrátane zberu a 
dotriedcn,a znáša OZV zodpovedajúca za nakladan,e s vyhradeným pridom odpadu na územi Obce. 

7.2 	OZV rovnako znáša náklady na zobczpcčen,c Zbcrných nádob na triedený zber zložick komunálnych 
odpa(1ov, tr ktorých sa tiplatňue rozirená zodpovccinosť  výrobcov podľa Zakona o odpadoch. 

7.3 	CeIkové näklady podra bodu 7.t tohto článku Zmluvy uhradza OZV priamo Zberove) spoločnosti vo 
výške a za podmicnok stanovenýcn na zäklade ch vzäjomného zmluvného vzťahu. 

7.4 	Predpokladanú výšku nákladov trŕcdcného zberu oddelene zbieraných zložiek komunányCh odpaclov, na 
ktoré sa vzťahuje rozširená zodpovednosť  výrobcov podra Zákona o O(1l)adoch. je možné určŕť  pomOCOu 
Prlohy Č. i Zmluvy. 

;.S 	ozv oznamuje Obci výšku cclkových vynaložených näkladov na Činnosti podra tcjto Zmluvy 3eden krát 
za rok, a to na)neskär do konca )anuára nasledujúcelio kalcndárneho roku. 

člnok VIII 
Spčsob zĺ stvania a verifikácie skutočného zloženia oddelene zbieraných vytriedených zložick 

odpadu 

s.i 	ozv je v súlade s ustanovenm § 59 ods, 9 Zákona a odpadoch oprávnenä vykonivať  priebežnú 
kontrolu skutočného zloženia o(1delene zbleranej zloky komunálnych odpadov v Zberných nádobách 
umlestnených v Obc. V pripade, že OZV zisti, žc Zbcrná nádoba na trledený odpad obsahuje podiel incj 
zložky komunälfleho odpadu než pre akú je Zberná nádoba určená v roflahu nad pripu$tflú mieru 
znečistenia ustanovenú v Zákone o olpadoch, OZV nezodpovedá za nakladanie s takto vyzbleranou 
zložkoo komunálneho odpadu v Obci. za naldadanle s takto vyzbieranou zložkou komunálneho oclpadu 
v uvedenej Zberneĺ  nádobe zodpovedá Obec, pričom sa Obec zavazuje, te tento závazok Obce budc 
zrnluvne dohodnutý medzi Obcou a prislušnou Zberovou spoločnosťou. 

8.2 	Sp6sob zisťovania a verltlkácie skutočného zloženia oddelene zbicrane zložky komunalneho odDadt, v 
Zbemej nádobc prc ňu určenej bude vykonävaný nasledujúcim späsoborn: 

8.2. I OZV oboznäm, pisomne alebo e-mailom Zberovú spoiočnosť  a súčasne Obec o svojom zámere vykonať  
prieb&nú kontrolu skutočného zložcnia oddcicnc zbicranej zložkv komunálneho odpadu minimálne tri 
pracovné dni vopred a to s uvedenm dňa, hodiny a miesta začatia prĺebežne) kontroly. Následne 
poverený pracovnik OZV v deň  začatia priebežnej kontroly. za  účasti daného povcreného pracovníka 
OZV, ástupcu Zberovej spoh čnosti a zástupcu Obce, zapečati označené Zberné nádoby, ktoré ústne 
urČll Doverený pracovnik OZV, a ktoré uvede v protokole o verifikácii skutOČnhO zloženia oddelene 
zbŕeranc) zložky komunálneho o(1padu (Protokor). Označené a vhoďným spSsobom zapečatené 
Zberné nádoby sa odveú na zberné miesto prevádzkovaflé Zberovou spoločnosťou, kdc Sa ich obsah za 
účasti povercného pracovnika OZV najprv zváži, roztrleil pocira metodiky pre určenie zložena odpodu 
a náslcdne sa urči pomer odpaclov spadajúcích pod rozširenú zodpovednosť  výrobcov k pomeru 
ostatných odpadov. Takto zistené výsledky uvede povcrený pracovnik  oZv  clo Protokolu a stévajú sa 
závoznými pre všetky tri zúčastnené strany. Kontrolu podra tohto Člinku Zmluvy je možné uskutočni( 
tak v Zberných nádobách aka aj zberných vrecach. 
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Článok Ix 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Ozvjc povinná najma: 

znať  nklady na zabezpcčene Zberných nádob na tnedený zber zloiek komunlnych o(ipaclov 
a zberných vnec, pri ktorých sa uplatňujc rozširená zo(ipovednosť  výrobcov v počte a za podmienok 
určených y zmluve uzavretej mcdzl OZV a Zberoyou spoločnosťou. Zmluvflé strany Sa dohodli, že počtv 
a podmcnky 2abezpcčcnÉa Zberných nádob budú medzi OZV a 2berovou spoločnosťou aktuallzované 
minim&ne jcden krät ročne z dävodu optimalizácle systému triedeného zteru a zvýšenia podielu 
ocldelene zbleraných zložek komunálneho odpadu m,nimálne v rozsahu Zäkona o oclpadoch; 

9.12. znäš.ať  v Obc v ro2sahu na ňu pripada)úcom náklady tnccieného zberu oldelcne vyzbierane) zložky 
komunneho odadu patriace) do vyhradeného pndu odpadu, vrátanc zberu a vytrledena týChtO 
zložick fla zbernom Ovore; 

91.3. zabezpEčiť  odobratie celho množstva oddelene vyzbleranej zložky komun&ncho odpadu patriacej do 
vyhradeného prúdu odpadu z Obce. 

9.1 	OZV jc oprávnená na)ma: 

.2.1 vykonävať  overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného 2bCrU Obce u Zberove spoločnosti s cielbm 
zistenia pnmeranosti vynakladaných náklaov na trie<lený zbor, prepravu, zhodnocovanie a rccykläcw 
oapadov z obalov a odpadov z neobatových výrobkov nachäclzajúcich sa v oddelenc zbĺeraných zložkäch 
komunálnych ocipadov. 

9.2.2 na základe vykonaného ovcrenla funkčnost, tr,edcného zbew podľa bodu 9.2.! tohto Člänku Zmluvy 

navrhovať  Obc a Zberovej spoločnosti zmeny systému trĺedeného zberu za úČelom zlepšena jeho 
ťuflkčflOsti. 

9.2,3 uhradzať  Zberovej spoločnosti iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých náklaclov v príslušnom 
regi6ne ak Obec alebo Zbcrova spoločnosť  neuskutočni zmeny v systéme triecleného zueru navrhflute 
y súlade $ bociom 9.2.2 tohto Člänku Zmluvy; náklady presahujúce výšku obvyklých näklaďov y 
prislušnom regiáne jc povíflflá Zberove) spoločnosti uhradiť  Obec. 

9.3 	Obec je povinná nama: 

9.3.1 7abezpcčiť  zavedenic a vykonävanic triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, sklo, 
kovy a viacvrstvové komblnovanč  rnatenály na bze lepcnky, najrncnel v rozsahu cjerov zberu 
ustanovených v prlahc Č. 3a Zákona o odpadoch a požiadavek ustanovených na tr,edcný Zber 
komunálnych odpadov. 

9.3.2 nahlásif OZV údajc o množstve (produkcii) komunálnych odpadov za prcdcháclzajúci kalendárny rok do 
31.1. prislušného kalendárncho roka. 

9.3.3 potvrdiť  vykonane normaČných aktvit ZO $trany ozv na územi Obce podra bocltj 6.5 Zmluvy. 

9.3.4 potvrdť  materiálový tok odpadov obalov ajalebo neobalových výrobkov po(ira Prílohy Č. 2 Zmluvy. 

9.4 	Obcc je oprávnená najma: 

9.4. 1 	iaOať  OZV o poskytnutic inťornci ktoré sa týkajú pincnia predmctu Zmluvy. 

Článok X 
Trvanie a ukončenie zmluvy 

10.1 Zmluv sa uzatvára no dobu neurčitú. 

10.2 zmĺuvu je možné ukončiť  vzájomnou pisomnou dohodou Zmluvných strán o jej zán,ku. 

10.3 Obec je oprávnenä Zmltjvu vypovedať: 
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a) pisomnov výpovcďou bez udania d6vodu zo strany ObCC k 31. decembru kalendámcho roka, 

b) písomnou výpoveďou počas kalcndárneho roka lcn z dávodu porušena povinnosti OLV podra § 28 
ods. 4 psm. a) alebo e) Zákona o odpadoch s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začna plynúť  
v prvý deň  mesiacd nasledujúceho po doručení výpovede. 

10,4 Výpoveď  podra bodu 10.3 písm. a) Článku Zmluvy sa musí doruči( ozv do 31. oktábra v roku, v ktorom 
rn byť  zmluvný vzťah ukončený. 

1O.S OZV je oprávncná psomne vyovcda( zmltivu s Obcou 
a) bez udania d6voclu s jcdno mesačnoti výpovednotj lehotou, ktorá začina plynúť  v prvý deň  mesiaca 

nasledujúceho po donjčení výpovede. 

b) na záklae výzvy minjsterstva podra 	28 ods. 5 pisrn. f) Zákona o odpadoch s okamžtou 
účinnosťou, pr Čom Zmluva sa konČ  clňom doručenia výpovSe druhej Zmluvnej strane, alebo 

c) v dásledku zrušcnía autofl(ie podľa § 94 ods. 2 Zkona o odoacloch s okamžitou účlnnosťou, 
pnčom Zmiuva sa konči dňom doručenia výpovede druhcj Zmluvnej Stranc. 

Čiánok XI 
Oznámenia a doručovanle 

I 1.1. Ak nie je v Zmluve uvedcné nak, akäkorvek komunikäcia a akékorvek nznämenc podľa Zmluvy musi 
ma€ psomnú ŕormu a musi byť  doručené druhej Zmluvnej stranc na adresu uvcdcnú v záhlavi Zmluvy 
jedným z naslcdujúcich spsobov: 

a) o5otnc; aiebo 

b) doDoručenou oštou alcbo kunárom, 

c) elektronickou potou na elektronickú adresu Zmluvných strán uvedenú v zhliiví tcjto Zmluvy. 

1L2. Zmluvné strany sa dohodli, e oznämenia týkajúce sa vzniku, zmeny, zäniku alcbo neplatnosti 
zmluvného vzťahu podľa Zmluvy alcbo vzniku, zmeny a zárnku präv a povnnosti Zmluvných strán 
vyplývajúcich zo Zmluvy sa mázu doručovať  iba spásoborn podľa odseku 1 ti. Qísm. b) alebo písm. 
11.1 c) Zmluvy. 

11.3. Ak neexistujc d6kaz o skoršom donjčeni, komuníkcia aiebo oznämeníe jc považoyané za cIorjČcné: (i) 
poklar ;c doručované osobne, v pracovný deň  nasledujúci po zancchani na adrese druhej Zmluvflej 
Strany; (i,) pokiar je zasielané ktir,érom alebo doponjčenou poštou, v pracovný dcň  nasledu)úcl P0 dfli 
donjčenia na adresu druIle) Zmluvnej 5trany a (iŕi) pokial je dowčované elektron,ckou pcštou, 
v pracovný deň  nasledujúci po dni doručcna emaÍlovú adrcsu druhej Zmluvnej strany. za  deň  
doručenia sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvfl strana, ktor  je  adrcsátom, otlopne doručovanú 
komunikáciu alebo oznámenie prevzlať, alebo v ktorý märne uplynie úložnä doba prc vyzdvihnutie $t 

zsielky na pošte, lcbo v ktorý je na zás,elke, donjčovanej poštou Zmluvnej strafle. preukäzatcrne 
zamestnancom pošty vyznačená poznárnka, že adresát sa odstahoyaľ, _adresát je neznámy, alebo 
inä poznámka podobného významu, ak sa súčasnc takáto poznämka zakladá na pravcle. 

11.4. Všetky oznámcnia a komunikácia, ktoré majú Zmluvné s(rany urobiť  na zäkiade Zmluvy, budú 
v slovenskom jazyku. 

li5. Komurukácia a oznámenŕa budú zasielané na adresy Zrnluvných strán uvedené v záhlayi Zmluvy alebo 
na takú inú adresu, k rukám osoby, ktor prskišná Zmluvná strana písomne oznámi druhej Zmluvnej 
strane najmenej Stdcm (?) dni pred odosĺanim takejto komunikicie alebo oznámena. 

11.6. Každá Zmluvná strana )e povinnä oznám,ť  druhe) Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu zmenu 
svojŕch kontaktných údajov. 

ČlInok Xfl 
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Očvernosť  lnform*ci 

Táto Zmluva a všeticy v ne) obsahnuté infornácie, ako aj všotky informácie, ktor si Zmluvné strany 
vymenĺli a poskytli v súvislosti S Zrnluvou, sú prisfle d8vemým inforn1ciam,. Zmluvné strafly sa 
ZavaZu)ú: 

zachovávať  mtčanlivosť  o d6vemýct nformáciéch a použivať  tleto d6vemé informácie v flevyhnutnom 
rozsahu a výlučne len za účelom zamýš?ným Zmluvou; 

12.1.2. podniknúť  všetky potrcbné kroky a opatrenia na ochranu a zabezpečenie dävorných informácii; a 

12.1.3. neposkytnúť  tieto dčverné infonnácie akejkoľvek tretej osobe s výnimkou: 

(i) poskytovanla in(ormáciĺ  zamestnancom, spoloČnkom alebo akcionárom Zmluvných strán v 
rozsahu. ktorý io nevyhnutne potrebný pre výkon ich prác alebo práv a povinnosti; 

(ii) poskytovania informäcii právnym poradcom, daiovým poradcom, audítorom, bankovým 
ústayom alebo iným poradcom Zmluvných strán, ktori sú viazafli povínnos(ou mlčanliyosti pocJra 
prisluných právnych prcdpísov alebo na základe zmluvy o zachovaní d6verflosti inŕormácli 

uzatvorene) s prislušnou Zrnluvnou stranou; alebo 

(iii) prípadov, keď to bude vyžadované na zäklade právneho precJpisu, správneho, súcineho alebo 
rozhodcovského rozhodnuta alebo pravldiei akejkolek burzy alcbo to bude vyžadované pre 
účcly uplatnenía práv zo Zmluvy. 

	

12.2. 	Dáverné informácie nezahŕňajú (a) informácie, ktoré v čase ich zvcrejneniii sú, alebo sa P0 ich 
zverejfleni stanú yere)ne pristupnými inak, ako v (iéslcdku zverejnenia .pri porušeni ivázku 
mlčanlivosti, alebo (b) inŕorrnácie, prl ktorých ktorákOlek zo Zmluvných strán máže preukázať, že boli 
vo vlastriictve alebo dispozicii telto Zmluvnej strany pred ich spristupnčním a nebolí ziskaflé pnarno 
aní ncprlamo v rOZpOrt so zävazkom mlčanlivosti alebo porušenim všeobecne tvazných právnych 
prdp4sov. 

Č ánok XIII 
Rozhodné právo a riešenie sporov 

	

13.1. 	Zmluvné vzťahy vyplývajúce  zo Zmluvy sa riacJia v častiach neupravených Zmluvou prislušnými 
ustanoveniaml platných právnych predpisov Slovcnskoj republiky. 

	

13.2. 	2mluvné strany sa dohodli, že všetky spory. ktoré rnedzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých 
na zäklade Zmluvy alebo súvisiacich so zmwvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy. 
predložÍa na rozhodnutie prislušriému všeotecnému slovenskému súdu. 

Čl&nok XIV 
osobitné a záverečné ustanovenia 

	

14,1. 	ZmlLjva podleha zákonne) povinnosti zverejnena. Zmluva nadobda platnosť  dňom Je) podpisanía 
poslednou Zmluvnotj stranou a účinnosť dňom 01.01.2021. 

	

14.2. 	Obec sa Zavázuje zvere)niť  Zmluvu v súlade s prislušnými zäkonnými u;tanoveniafll,, najma 
ustanoveniam zákona č. 21 1/2000 Z. z. o sloboinorn pristupe k nformácám a o zmene a dopincní 
nĺektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v zneni neskorších prcdpĺsov, najneskér do siedmich 
(7) dni odo dňa uzavretia Zmluvy. 

	

14.3. 	Zmluyným stranám nevyplýva z tejto Zmluvy povinnosť  poskytnutia žiadneho vtájomného peňažného 
pinenia. Na uzatvorenie tejto Zmluvy sa preto nevz(ahujc postup podra ustanoyeni zäkona Č. 
343/2015 Z. z o verejnom obstaráva!li a o zmene a dopincni niektorých zälconov v zneni neskoršich 
predpisov. 

	

14.4. 	Zmluvu je možné menlť  alcbo dopiňať  výlučne vo ťorrne písomných dodatkov podpisaných oboma 
Zmluvflými stranami. 
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14.5. 	Ak by sa ulczalo, že niektoré ustanovenie Zmltivy )e celé alebo sčast neplatné alebo ncúčinné. táto 
neplatnosť  alebo neúč,nnosť  nevedie k neplatnostl alebo ncúČinnosÍ ostatných ustanoveni Zmluyy. V 
takom pripadc sa zavazu3ú obc Zmluvné strany ezodkladne nahradiť  neplatné alebo ncúčinné 
ustanovenle takým novým ustanovcnim, ktoré budc platné, účinné a vykonateľné a ktoré budc 
z hľad,slca svo)lio účelu a funkcle Čo najviac zodpovedať  účelu a funkcit pčvodnéo ustanovenia. 

14.6. 	V pripode rOZpOm medzí ustanoven,ami Zmk,vy a dlspozitivnymi ustanoveniami všeobecne závazných 
právnych predplsov právneho poriadku Slovcnske) republiky alebo ustanovcniami )ednotných 
pravidicl, platia ustanovena Zmluv-y. V pripade rozporu medz, ustanovenami Zrnluvy a ustanoveniami 
všeobecne závazných právnych predplsov právncho poriadku Sovcnske) republiky. ktoré je možné 
dohodou Zmluvných strán vylúčiť, alebo ustanoveniami )ednotných providiel, platta ustanoyena 
Zmluvy a uvedené ustanovenia veobecne závaznýcl právnych predpisov právneho ponadku 
Slovenskej republiky alcbo ustanovenia )ednotných pravidíel sa považu)ú za výslovne vylúčené. 

14./. 	UkonČenm Zmluvy nczanik platnosť  a účinnosť  ustanoveni tejto Zmluvy. ktoré vzhladom na svO)u 
povahu majú Qretrvať  aj po ukončeni Zmluvy. 

148. 	Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každa Zmluvná strana obdrž po Jednorn 
(1) vyhotovefli. 

14.9. 	Prilohy Zn,Iuvy tvor,a )ej ncoddelltel1ú súčasť. 

14.LO. Táto Zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyktj. 

14.11. Zmluvné strany potVrdzujú svojimi podplsmi, že si d8kladne prečŕtali a rozumejú ustanoven,am 
Zmluvy a jej prUohám, a že súhlasia so všetkými  ustanovcniaml a lch právnymi nsledkami. 

Pri l oh 

Priloha 1 
	

Popis systému tnedcného zberu v Obci 

Prioha 2 Potvrdenie Obce o mleste pčvodu odpadov z obalov/neobalových výrobkov a ich množstva 

Obc: Nevldnny 

V Nevidzanoch ciňa 0612.2021 
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Xontajncr na tricdený zbcr: 	 I O 	r 	o 

Komodty zbvr 	polu 

PIastv 12 1 50 
Kovove obaly 4 100 

iojovr lcarlony locJ 4 

Objern/oe o zk 120 
Potet 2v0v20V 
a rnk 

Pper 

SklO 

(omoty ,hran v 

zberný dvor: 
Komodsty (ocayínobaly)  2bieran na 
b,nom dvorc: 

Priloha č. 1 

ha č. 1 

formácie o triedenom zbere v obci Nevidzany 

Dátum: 6.122021 

Úaje vypinil  -  rneno: lng. Seata Vreckov 

Udaje vypnil  - 	ozicia: starostka obce 

údaje vypnil  -  kontakt: 046/5457123, +421903898 

Základné údaje o obci 
aov obce!nr 30S 

Ctoeý octet evovaných obatelov. 30S 	 - - 

occt obyvtelcy,býv.ijúochvllV: 305 

Pctet obyvatelov bvajúcch v k8V: 

lnfraštruktúra triedeného zberu 

Pocetkonro,iercrj/objem 120 l 240 l 1 100 l 1 000 l 

Ppier 

P!aty 

s,o 2 

Kovc, 	ojly 

Vcvrstvove komb,nonne mater, 12 

PoČet vr,ozov za rol( 

Vrecia 

Harmonogram zvozu triedených zložiek 
Kontajnery 	 Objem 	Frekvencia Vrecia 	Objem 

Ppir 

0asty 150 ks 120 l 

slio 1100 mesačne 

<cT)vc c,b.y 100 l<s 120 

VKM lOOks 1201 
rCo 



Priloha Č. 1 

Zberňa druhotných surovin: 
Lbir3ni vykjpov..nr  kcxnndtv lblv/ 

zberne: 

Mobilný zber/ výkup druhotných surovin 
/ cae/ 	ova kcnodly 	 papier 

Pe,ad1kvJl ť/ ,rdkovatrl,a 	 VV sro., Poníky 

Školský zber papiera 
oet sk6 zaojených do zb&ru 

Poe brov ro 

oitvo vyteraného agLera 1 Ok 

Údaje o vyzbieraných množstvách odpadov v obci/ meste v predchádzajúcom 
Vytriedene a 	bierané množstv Y 

prcdchdzajúcom roku: 2020 	 •d 	• 

1,52 

6,48 

4,93 

Kcove obly 0,46 

NpojovČ  kartonv 024 

Mea 	tnedenia komunlnych odpado v 
obc/meste 34,90% 

Mno2tvO kcmunlnych odpadov 
vyptodukovaných yobc/ mestt 79,26 

71klady n. trltdtny bef (kOmodlty paper. 

plasty, sklo, kovov ob&y, n$ooú 
kart6ny): 

2019 O 

2020 O 
2021 O 



asebJ 

PRLOHA 2 

POTVRDENIE OBCE O MIESTE PVODU ODPADOV Z OBALOV/NEOBALOVÝCH VÝROBkOV A ICH 
MNOŽSTVA PRE Ozv 

OBDOBIE OD-DO: 1-9/2021 

IDENTIFIKAČN UDME OBCE (Potvrdzovateľ) 

NÁZOV 	 Ico 	 StDLO 
NEVIDZANY 	 00648345 	 OBECNY (JRAD NEVIDZANY 

49, 972 27 

MNOŽSTVA ODPADOV Z OBALOV/NEOBALOVÝCH VYROBKOV VYZBZERANVCH V OBCI 
(kg) 

ĺijzov 
odpadu 
PLAST 
PAPIER 

Katal6gové Čislo 
odpadu 

Množstvo (kg) 	Názov subiektu zabezpečujúceho zber 

200139 4990 Vei,o$ .s., Noyäkv 
200101 1500 W s.r.o., Ponikv 

SkLO 200102 3480 Vepos a.s.1  Nováky 
KOVY 
VKM 

200104 560 • Ves a.s., Nováky 
200103 170 l Vepos a.s., NovMcy 

aturny orgn obce: 

V Nevidzanoch dňa 0612.2021 

Pndpis: 

Meno 

Funkcía: 
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