Mníšek nad Hnilcom
Zmluva
číslo VSN0907201538
uzatvorená podľa § 269 odo. 2 zákona č.513I1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších P rávnV ch
predpisov a súčasne podľa 5 59 ods. 2 zákona č. 7912015
Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Organizácia
ENVI - PAK. a.s.3
zodpovednosti so sídlom: Galvaniho 7IB, 821 D4 Bratislava
vyrobcov:
IČO: 35 858 010
IC DPH: SK2020264290
Bankové spojenie: Tatra banka
č. účtu: 262376844511 100
spoločnosť zaplsaná v obchodnom registri
Okr. súdu Bratislava t, oddiel: Sa. vložka
číslo 3128/8

zastúpená: Mgr. Hana Nováková MBA.

Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sa
použijú vprípade. ak táto zmluva alebo jej prilohy
nebudú obsahovať odlišnú úpravu alebo pokial ich
uplatnenie (v časti alebo celkom) sa nebudú výslovne
vylučovať. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred

obsahom jej príloh.

Článok ll.
Systém triedeného zberu v obci
Popis systému triedeného zberu na území obce.
vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného
zberu. je uvedený v prílohe č. 1.
Preukazovaníe materiálového toku odpadov zobalov
aodpadov z neobalových výrobkov sa uskutočňuje
výlučne písomnou formou a spoužitlm formulára.
uvedeného v prílohe č. 2.
Podmienky uskutočňovania informačných aktivít na
území obce sú uvedené v prílohe č. 3.

generálna riaditelka

článok lll.

(dalej len ,ENVI - PAK. a.s.')

Obec:

Práva a povinnosti zmluvných strán

Obec Mníšek nad Hnilcom
so sídlom: Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom 292. 055 64 Mníšek nad
Hnilcom

lčoz 00 329 380

(dalej len .obec')

vyplývajúcom pre zastúpených výrobcov (výrobcov
obalov a výrobcov neobalových výrobkov) zo zákona
o odpadoch a z tejto zmluvy.

dalej len _ zmluvná strana' alebo .zmluvné strany')
Preambula
Spoločnosť ENVI - PAK. a.s. je organizácia
zodpovednosti výrobcov pre obaly. prevádzkujúca a
zabezpečujúca systém združeného nakladania s
odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov,
ktorá vykonáva svoju činnosť ako oprávnený držitel'
autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti
výrobcov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 79I2015 Z. z. oodpadoch vznení neskorších
právnych predpisov (dalej len , zákon o odpadoch').
Obec je subjektom územnej samosprávy podľa zákona
č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení. zodpovedajúca za
nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom území.
Obec je v súlade s platnou legtslatlvou povinná umožniť
organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly zber
vytriedených zložiek komunálnych odpadov. na ktoré sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (obaly
a neobalové výrobky).

článek I.

Predmetom

rámcová

dohoda

opodmienkach prevádzkovania miestneho systemu

triedeného zbeni komunálnych odpadov pre zložku
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
v riadiacej posobnosti obce.
Podmienky apravidlá uskutočňovania činnosti podľa
odseku 1 sú upravené touto zmluvou, jej jednotlivými
prílohami a všeobecnými obchodnými podmienkami.

E76

komunálnych odpadov.

ENVI - PAK. a.s. je povinný nadviazať s osobou, ktorá
pre obec vykonáva triedený zber odpadov zobalov
a odpadov z neobalových výrobkov. spoluprácu
sclelom zabezpečenia triedeného zberu vrozsahu

e-mail: obec@mnisek.sk
zastúpená:
ing. Ľudovít Kujnisch, starosta

Predmet Zmluvy
tejto zmluvy je

ENVI - PAK, a.s. je oprávnený oboznámiť sa
prostredníctvom obce s podmienkami. za ktorých tretia
osoba. prostrednictvom ktorej obec vykonáva činnosti
nakladania sodpadmi na území obce. uskutočňuje
činnosti vrámci systému triedeného zberu

Obec je oprávnená:
a)

na riadne a včasné plnenie povinnosti zo strany
ENVI - PAK. a.s. tak. aby bolo zabezpečené
priebežné íinancovanie triedeného zberu
komunálnych odpadov v obci vzmysle
dohodnutých zmluvných podmienok,
b)
na zabezpečenie dostatočnej informovanosti
obyvateľov o význame triedeného zberu
komunálnych odpadov v miere vyplývajúcej zo
všeobecne závázných právnych predpisov
a z tejto zmluvy.
Obec je povinná poskytnúť ENVI - PAK. a.s. v súvislosti
s uzatváranlm tejto zrniuvy všetky podstatné iníormácie
a dokumenty scietcm zistiť skutočný stav systému
triedeného zberu komunálnych odpadov vobci, a to
vrátane nákladov na jeho prevádzku.
Obec sa zavázuje poskytnúť ENVi - PAK. a.s.
dostatočný priestor na propagáciu triedeného zberu
komunálnych odpadov. a to predovšetkým v bežných
miestnych informačných prostriedkoch a obecných
tabuiíach alebo v rámci spoločenskej, kultúrnej alebo
športovej udalosti. prípadne aj na verejnom
priestranstve.
Zisťovanie podielu odpadov zobalov aodpadu
zneobalových výrobkov voddelene vyzbieraných
zložkách komunálnych odpadov sa uskutočňuje íormou
odbornej analýzy. všeobecná obchodné podmienky
možu ustanoviť bližšie podmienky.
Pri preukazovaní materiálového toku odpadov z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov. ako aj pri
preukazovaní plnenia zberového podielu, bude ENVI -

Mníšek nad Hnilcom
PAK, a.s. vychádzať z údajov poskytnutých obcou v
rámci prílohy č. 2 a zároveň z informácií. ktoré poskytne
ENVI - PAK. a.s. osoba podľa či. lil bod 2 (zberová
spoločnosť). Pre tento účel je ENVI - PAK. a.s.
oprávnený požadovať od obce a zberovej spoločnosti
akekolvek doklady
preukazujúce miesto pôvodu
odpadov a pohyb odpadu z miesta pôvodu do prvého
zzšräadenia na zhodnocovanie niektorými z činností R1
a
1.
Článok lV.
Náklady na triedený zber
Skutočné náklady (ich špeciﬁkácia a výška) na triedený
zber komunálneho odpadu pre zložku odpadov
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. vrátane
ich zberu a vytriedenía týchto zložiek na zbemom
dvore. podmienky ich úhrady a sposob fakturácie budú
predmetom zmluvy s osobou podla čí. lll bod 2, berúc

do úvahy § 59 ods. 9 zákona o odpadoch.
Rámcovú výšku nákladov na triedený zber v obci (na

tejto zmluvy nahrádzajú akekolvek predchádzajúce
zmluvy a dohody. ktorých obsahom je zabezpečovanie
financovania alebo inej podpory triedeného zberu na
územlobce.

9.

Zmluvné strany vyhiasujú. že si túto zmluvu prečítali, jej
obsahu porozumeli. uzavreli ju slobodne. vážne. určite
a zrozumiteľne. nie vtiesni. nie za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ju podpísali.
Obec:
Mníšek nad Hnilcom ....
(miesto e dátum)

oddelené zbierané odpady z obalov a odpady
zneobalových výrobkov) si zmluvné strany dohodli
v prílohe č. 1.
ENVI - PAK. a.s. je povinný oznamovať obci celkové
náklady na triedený zber zabezpečovaný na základe
tejto zmluvy jedenkrát ročne a to vždy do 31. januára
nasledujúceho kalendárneho roka.

článek v.

Spoločné a záverečné ustanovenie
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda
platnosť dňom jej podpísanie oboma zmluvnými stranami
a uzatvára sa s účinnosťou ku dňu
nadobudnutia
účinnosti autorizácie ENVI - PAK, a.s.

i
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Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpovedou zo strany
obce podľa § 27 ods. 15 zákona o odpadoch. Ďalšie

spôsoby ukončenia tejto zmluvy možu upraviť všeobecné
obchodné podmienky.
Ak nie je dalej v tejto zmluve alebo jej prílohe dohodnuté
inak. zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len vo
forme písomného dodatku. to sa nevzťahuje na prílohu č
2, ktorú je možné meniť len oznámením zo strany ENVI
- PAK. a.s.
Všeobecné obchodné podmienky a prílohy č. 1 až č3
tejto zmluvy tvoria jej súčasť. Kzmene všeobecných
obchodných podmienok može dojsť len na základe
obojstrannej dohody zmluvných strán.
Zmluvné strany sa dohodli. že táto zmluva podlieha
povinnosti zverejnenia. Táto zmluva nadobúda platnosť

dňom jej podpísanie oboma zmluvnými stranami a

účinnosť vsúlade sust. § 47a zák. č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník. v znení neskorších predpisov (dalej
len ,Občiansky zákonnik').
Obec sa zaväzuje zverejniť zmluvu najneskôr v lehote
siedmich (7) dní odo dňa uzavretia zmluvy v súlade so
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a O zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Pre právne vzťahy neupravené touto zmluvou ani
všeobecnými obchodnými podmienkami sa použijú
príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných a účinných v Slovenskej republike.
Dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy ustanovenia

Táto zmluva je vyhotovená vtroch (3) rovnopisoch.
z ktorých obec obdrží dva (2) rovnopisy a ENVI - PAK.
a.s. jeden (1).
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oBcHoDNĚ TAJoMsTvo
Príloha číslo 1
k Zmluve VSN0907201538
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1. Popis systemu triedeného zberu na území obce
1.1 Popis systému triedeného zberu na území obce prostredníctvom nádob/ kontajnerov
' / pozn ámka
Zložkyvnádobe Objem
Počet
Počet
Fre kvencla
nádoby nádob vývozov
[I]
[ks]
za rok

Plast + kovy +

1100

6

15

VKM
Sklo

1300

11

7

Pondelok; 1X v mesiacoch január, február, marec, máj, jún, august, október,
november, december; 2x v mesiacoch apríl, júl, september
1X v mesiacoch január, marec, máj, júl, september, október, december

1.2 Popis systému triedeného zberu na území obce prostredníctvom vriec
Frekvencia / poznámka
Zložky vo vreci
Objem
Počet
Počet
vreca

vriec

[I]

[ks]

Zabezpečuje
zberová
spoločnosť

vývozov
za rok

Brantner Nova,
s.r.o.
Brantner Nova,
s.r.o.

Spôsob distribúcie
vriec

domácnostiam

Papier

120

1900

4

Pondelok; 1X v mesiacoch február, máj, august, november

Plast + kovy +
VKM

120

7125

15

Sklo

120

3325

7

Pondelok; 1x v mesiacoch január, február, marec, máj, jún,
august, október, november, december; 2X v mesiacoch apríl,
júl, september
Pondelok; 1x v mesiacoch január, marec, máj, júl, septemb er,
október, december

Zabezpečuje
zberová
spoločnosť

Brantner
_Nova, s.r.o.
zberová spoločnosť Brantner
Nova, s.r.o.
zberová spoločnosť

zberová spoločnosť

Brantner
Nova, s.r.o.

MNÍŠEK NAD HNlLcoM
2. Výška nákladov na triedený zber vynaložených obcou v minulom roku
Výška nákladov sa uvádza osobitne pre každú zberovú spoločnosť. V prípade, že triedený zber
zabezpečuje viac ako dve zberové spoločnosti, vytvorte kópiu tejto strany a vyplňte údaje O d'alšl'ch
zberových spoločnostiach.
Názov zberovej spoločnosti: Brantner Nova, s.r.o.
Sídlo (adresa): Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

lčo:

31 659 641

Platnosť zmluvy do: 30.6.2029

Celkový ročný náklad na zabezpečenie triedeného zberu obcou: 13 354,00 EUR
v členení:
0

náklady na triedený zber papiera

1 648,00 EUR

0

náklady na triedený zber skla

4 074,00 EUR

0

náklady na triedený zber plastov

..................... .. EUR

0

náklady na triedený zber kovov

..................... .. EUR

0

náklady na triedený zber VKM

..................... _. EUR

0

náklady na triedený zber plast + kovy + VKM

0

náklady na triedený zber ........................................................ _. EUR

7 632,00 EUR
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Príloha číslo 2
Potvrdzovatel'

Potvrdenie o mieste pôvodu komunálneho odpadu a uskutočnenom trledenom zbere pre ENVI PAK, a s
Názov obce/mesta:

lčo:

Údaje O
vyzbieranom
odpade a
spôsobe
zhodnocovania

Údaje O
vyzbieranom
odpade a
spôsobe
zhodnocovania

Adresa:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Komodita: papier
Katalógové číslo odpadu: 20 01 O1
Množstvo:
Kalendárny štvrťrok:
Zber uskutočnil:
Obchodné meno:
IČO:
Komodita: sklo
Katalógové číslo odpadu: 20 01 02
Množstvo:
Kalendárny štvrťrok:
Zber uskutočnil:
Obchodné meno:

lčo:
Údaje O
vyzbieranom
odpade a
spôsobe
zhodnocovania

Komodita: plast
Katalógové číslo odpadu: 20 01 39
Množstvo:
Kalendárny štvrťrok:

Zber uskutočnil:
Obchodné meno:
IČO:
Údaje O
vyzbieranom
odpade a
spôsobe
zhodnocovania

Komodita: kovové obaly
Katalógové číslo odpadu: 20 01 40
Množstvo:
Kalendárny štvrťrok:
Zber uskutočnil:
Obchodné meno:
IČO:

Údaje O
vyzbieranom
odpade a
spôsobe
zhodnocovania

Údaje O
vyzbieranom
odpade a
spôsobe
zhodnocovania

Komodita: VKM
Katalógové číslo odpadu: 15 01 05
Množstvo:
Kalendárny štvrťrok:
Zber uskutočnil:
Obchodné meno:
IČO:
Komodita: drevo
Katalógové číslo odpadu: 20 O1 38
Množstvo:
Kalendárny štvrťrok:
Zber uskutočnil:
Obchodné meno:
IČO:

Štatutárny orgán alebo iná oprávnená osoba potvrdzovatela
V

....................... ._ dňa ........... ._

Meno a funkcia: ........................................................... _.
Podpis a pečiatka
Štatutárny zástupca ENVI-PAK, a.s. týmto potvrdzuje, ze nema vedomosť o nepravdlvostl potvrdzovanych udajov
V .................... _. .............................._ d ňa

Meno a funkcia: ........................................................ _. Podpis a okruhla peclatka

oBcHoDNĚ TAJoMsTvo
Príloha číslo 3

k Zmluve VSN0907201538
Podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce
ENVI-PAK sa zaväzuje, že zapojí obec/ mesto do komunikačných aktivít na podporu triedeného
zberu a zvyšovanie miery vytriedeného odpadu a to najmä prostredníctvom:
a)

informovania občanov obce/ mesta O výhodách triedeného zberu odpadu,

b)

informovania občanov obce/ mesta o tom, ako správne odpad triediť.

ENVI-PAK sa zaväzuje využiť na propagáciu triedeného zberu komunálnych odpadov bežné
miestne informačné prostriedky obce aobecné tabule prípadne iné komunikačné kanály,
vrámci spoločenskej, kultúrnej alebo športovej udalosti obce, respektíve aj na verejnom
priestranstve.
ENVI-PAK bude poskytovať obci/ mestu informácie O aktuálnom vývoji legislatívy odpadového
hospodárstva, o novinkách v oblasti odpadového hospodárstva, o informačných a propagačných
aktivitách vykonaných v súlade s bodmi 1 a 2 tejto prílohy a iných obchodných a marketingových

informáciách.
Obec súhlasí, že informácie podľa bodu 3 jej budú poskytované prostredníctvom elektronickej
komunikácie. V prípade, ak vyššie uvedené informácie obec/mesto nemá záujem dostávať,
oznámi to ENVI-PAKU kedykoľvek prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) na
envipak@envipak.sk.
Ďalšie e-mailové adresy obce:

/1

