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Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZNR02132016101 
podľa § 289 ods.1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

Oprávnená ENVI - PAK, a.s. organizácia: Sídlo: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 
IČO: 35 858 010 IČ DPH: SK2020264290 Bankové spojenie: Tatra banka Č. účtu: 
2623768445/1100 
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vložka číslo 3128/B 
zastúpená: Mgr. Hana Nováková MBA, 
generálna riaditeľka 
(ďalej len „ENVI - PAK, a.s.“) 

a 

Obec: Žirany 

Sídlo: Žirany 194 Žirany 951 74 IČO: 00308706 

e-mail: obec.zirany@stonline.sk zastúpená na základe plnomocenstva združením obcí: 

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, Výčapy-Opatovce 204, 951 44 
Výčapy-Opatovce 

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

Preambula 

1. Spoločnosť ENVI - PAK, a.s. je oprávnenou organizáciou v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch 
(ďalej len „zákon o obaloch“). 

2. Spoločnosť ENVI - PAK, a.s. zohľadňujúc schválenie nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len 
„zákon o odpadoch“) deklaruje svoj záujem pôsobiť v oblasti kolektívneho nakladania s odpadmi z obalov a 
odpadmi z neobalových výrobkov v postavení organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Záujmom 
oprávnenej organizácie je preto zabezpečenie triedenia, zberu, prepravy, zhodnocovania a recyklácie odpadov 
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov prostredníctvom vytvorenia a prevádzkovania funkčného systému 
združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov. 

3. V súlade so zákonom o odpadoch spoločnosť ENVI -PAK, a.s. doručí podľa možností najneskôr do 31.3.2016 
Ministerstvu životného prostredia SR žiadosť o udelenie autorizácie s cieľom, aby jej bola udelená autorizácia s 
účinnosťou od 1.7.2016. 

4. Obec je subjektom územnej samosprávy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zodpovedajúca za 
nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom území. 

5. ENVI - PAK, a.s., a obec deklarujú spoločný záujem uzatvoriť zmluvu v súlade s ustanovením § 28 ods.6 písm. c) 
zákona o odpadoch v zmysle podmienok dohodnutých v zmluve. 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

1. Táto zmluva predstavuje zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy v súlade s ustanovením § 289 ods.1 Obchodného 
zákonníka, v zmysle ktorej sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť budúcu zmluvu, ktorej vzor tvorí prílohu č. 1 
tejto zmluvy. Súčasťou vzoru budúcej zmluvy sú tiež jej prílohy č.1 až č.3 spolu so všeobecnými obchodnými 
podmienkami. Obsah budúcej zmluvy možno meniť iba s písomným súhlasom oboch zmluvných strán formou jej 
dodatkov. 

2. ENVI - PAK, a.s. a obec sa zaväzujú uzatvoriť budúcu zmluvu nasledovne. Po doručení písomnej výzvy od ENVI 
- PAK, a.s. obci, sa obec zaväzuje uzatvoriť budúcu zmluvu tak, že bezodkladne, najneskôr do pätnástich (15) 
kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy od ENVI - PAK, a.s. doručí obec do ENVI - PAK, a.s. podpísané tri (3) 
originály budúcej zmluvy spolu s prílohami podpísané štatutárnym orgánom obce. ENVI - PAK, a.s. sa zaväzuje 
uzavrieť budúcu zmluvu tak, aby budúca zmluva nadobudla platnosť najneskôr nadobudnutím účinnosti 
autorizácie ENVI -PAK, a.s. podľa zákona o odpadoch. Dva (2) originály obojstranne podpísanej budúcej zmluvy 
spolu s prílohami ENVI - PAK, a.s. doručí obci. 

3. ENVI - PAK, a.s. sa zaväzuje najneskôr do 15. apríla 2016 písomne vyzvať obec na uzavretie budúcej zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou tejto zmluvy sú tiež vyplnené prílohy č.1 a č.3, ktoré sú prílohami vzoru 

budúcej zmluvy s tým, že uzavretím budúcej zmluvy sa stanú prílohami č.1 a č.3 budúcej zmluvy. 
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Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Obec sa zaväzuje, že počas platnosti tejto zmluvy neuzavrie s treťou osobou žiadnu inú zmluvu s rovnakým 
alebo obdobným predmetom ako je predmet tejto zmluvy. Obec zodpovedá ENVI - PAK, a.s. za všetky škody, 
ktoré ENVI - PAK, a.s. v dôsledku porušenia tohto ustanovenia vzniknú. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak obec poruší svoj záväzok uzatvoriť budúcu zmluvu, je ENVI -PAK, 
a.s. oprávnená domáhať sa na súde, aby tento prejav vôle obce bol nahradený súdnym rozhodnutím. Nárok na 
náhradu škody, ktorý vznikne porušením záväzku obce uzavrieť budúcu zmluvu tým nie je dotknutý. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky navzájom poskytnuté dokumenty ako aj informácie považovať za dôverné. 

Článok III. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou oboch zmluvných strán formou dodatku k zmluve. 
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania poslednou zmluvnou stranou. Tým nie je vylúčená 

povinnosť jej zverejnenia v súlade s úst. § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 

3. Akákoľvek komunikácia, oznámenie, výzva a pod. podľa tejto zmluvy sa uskutoční v písomnej forme a musí byť 
doručená prostredníctvom emailu alebo osobne alebo doporučene poštovou zásielkou alebo kuriérom. Za týmto 
účelom je každá zmluvná strana povinná oznámiť druhej strane bez zbytočného odkladu zmenu svojich 
kontaktných údajov uvedených v záhlaví zmluvy. 

4. Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a nevykonateľným nemá to 
vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť jej ostatných ustanovení. Pre tento prípad sa zmluvné strany 
zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie platným, účinným alebo vykonateľným. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých obec obdrží dva (2) rovnopisy a ENVI - PAK, a.s. 
jeden (1) rovnopis. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne, určite a 
zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali. 

Obec: Žirany 

19. FEB. 2016 

(miesto a dátum) 

 

Mgr. Ľuboš Kolárik 

ENVI - PAK, a.s.: 

2 9 MAR. 
Bratislava  ....................  

 

Mgr. Hana Nováková MBA 
generálna riaditeľka 
spoločnosti ENVI - PAK, a. s. 
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predpisov a 

Zmluva ZNR02132016101 
§ 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

Organizácia ENVI - PAK, a.s. 

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

výrobcov: IČO: 35 858 010 

IČ DPH: SK2020264290 

Bankové spojenie: Tatra banka Č. účtu: 
2623768445/1100 
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3128/B 
zastúpená: Mgr. Hana Nováková MBA, generálna riaditeľka (ďalej len „ENVI - PAK, a.s.“) 

Obec: Žirany 
so šidlom: Žirany 194 Žirany 951 74 IČO: 00308706 
e-mail: obec.zirany@stonline.sk 

zastúpená na základe plnomocenstva združením obcí: 

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, Výčapy-Opatovce 204, 951 44 

Výčapy-Opatovce 

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

Preambula 

1. Spoločnosť ENVI - PAK, a.s. je organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca a 
zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, 
ktorá vykonáva svoju činnosť ako oprávnený držiteľ autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti 
výrobcov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 
právnych predpisov (ďalej len „ zákon o odpadoch“). 

2. 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 legislatívou povinná 
umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na 
ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (obaly a neobalové výrobky). 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

5. Predmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného 
zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej 
pôsobnosti obce. 

6. Podmienky a pravidlá uskutočňovania činnosti podľa odseku 1 sú upravené touto zmluvou, jej jednotlivými 
prílohami a všeobecnými obchodnými podmienkami. 

7. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sa použijú v prípade, ak táto zmluva alebo jej prílohy 
nebudú obsahovať odlišnú úpravu alebo pokiaľ ich uplatnenie (v časti alebo celkom) sa nebudú výslovne 
vylučovať. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred obsahom jej príloh. 

Článok II. 
Systém triedeného zberu v obci 

1. Popis systému triedeného zberu na území obce, vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného zberu, je 
uvedený v prílohe č. 1. 

2. Preukazovanie materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sa uskutočňuje 
výlučne písomnou formou a s použitím formulára, uvedeného v prílohe č. 2. 

3. Podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce sú uvedené v prílohe č. 3. 
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Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. ENVI - PAK, a.s. je oprávnený oboznámiť sa prostredníctvom obce s podmienkami, za ktorých tretia osoba, 

prostredníctvom ktorej obec vykonáva činnosti nakladania s odpadmi na území obce, uskutočňuje činnosti v 

rámci systému triedeného zberu komunálnych odpadov. 

2. ENVI - PAK, a.s. je povinný nadviazať s osobou, ktorá pre obec vykonáva triedený zber odpadov z obalov a 

odpadov z neobalových výrobkov, spoluprácu s cieľom zabezpečenia triedeného zberu v rozsahu 

vyplývajúcom pre zastúpených výrobcov (výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov) zo zákona o 

odpadoch a z tejto zmluvy. 
3. Obec je oprávnená: 

a) na riadne a včasné plnenie povinností zo strany ENVI - PAK, a.s. tak, aby bolo zabezpečené 
priebežné financovanie triedeného zberu komunálnych odpadov v obci v zmysle dohodnutých 
zmluvných podmienok, 

b) na zabezpečenie dostatočnej informovanosti obyvateľov o význame triedeného zberu komunálnych 

odpadov v miere vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych, predpisov a z tejto zmluvy. 

4. Obec je povinná poskytnúť ENVI - PAK, a.s. v súvislosti s uzatváraním tejto zmluvy všetky podstatné 

informácie a dokumenty s cieľom zistiť skutočný stav systému triedeného zberu komunálnych odpadov v 

obci, a to vrátane nákladov na jeho prevádzku. 
5. Obec sa zaväzuje poskytnúť ENVI - PAK, a.s. dostatočný priestor na propagáciu triedeného zberu 

komunálnych odpadov, a to predovšetkým v bežných miestnych informačných prostriedkoch a obecných 
tabuliach alebo v rámci spoločenskej, kultúrnej alebo športovej udalosti, prípadne aj na verejnom 
priestranstve. 

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

komunálnych odpadov sa uskutočňuje formou odbornej analýzy, všeobecné obchodné podmienky môžu 

ustanoviť bližšie podmienky. 
7. Pri preukazovaní materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ako aj pri 

preukazovaní plnenia zberového podielu, bude ENVI - 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 čl. III bod 2 (zberová 
spoločnosť). Pre tento účel je ENVI - PAK, a.s. oprávnený požadovať od obce a zberovej spoločnosti 
akékoľvek doklady preukazujúce miesto pôvodu odpadov a pohyb odpadu z miesta pôvodu do prvého 
zariadenia na zhodnocovanie niektorými z činností R1 až R11. 

Článok IV. 
Náklady na triedený zber 

1. 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 vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, 
podmienky ich úhrady a spôsob fakturácie budú predmetom zmluvy s osobou podľa čl. III bod 2, berúc do 
úvahy § 59 ods. 9 zákona o odpadoch. 

2. Rámcovú výšku nákladov na triedený zber v obci (na oddelené zbierané odpady z obalov a odpady z 

neobalových výrobkov) si zmluvné strany dohodli v prílohe č. 1. 
3. 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. 

Článok V. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

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

stranami a uzatvára sa s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti autorizácie ENVI - PAK, a.s. 
2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou zo strany obce podľa § 27 ods. 15 zákona o odpadoch. Ďalšie 

spôsoby ukončenia tejto zmluvy môžu upraviť všeobecné obchodné podmienky. 
3. Ak nie je ďalej 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. 

4. Všeobecné obchodné podmienky a prílohy č. 1 až č.3 tejto zmluvy tvoria jej súčasť. ENVI - PAK, a.s. je 
oprávnený meniť všeobecné obchodné podmienky tak, že ich nové znenie zašle obci na jej e-mailovú adresu 
alebo obec prostredníctvom e-mailu upovedomí o ich zverejnení na svojej webovej stránke. K novému zneniu 
je obec oprávnená zaslať pripomienky v lehote siedmich (7) kalendárnych dní od jeho doručenia, resp. 
upovedomenia obce o novom znení, márnym uplynutím uvedenej lehoty sa má za to, že obec nemá 
pripomienky a súhlasí s novým znením všeobecných obchodných podmienok. Obec podpisom tejto zmluvy 
potvrdzuje, že prevzala všeobecné obchodné podmienky a je s ich obsahom oboznámená. 
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5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva podlieha povinnosti zverejnenia. Táto zmluva nadobúda platnosť 
dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s úst. § 47a zák. č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). 

6. 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. 

7. 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. 
8. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy ustanovenia tejto zmluvy nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce 

zmluvy a dohody, ktorých obsahom je zabezpečovanie financovania alebo inej podpory triedeného zberu na 
území obce. 

9. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých obec obdrží dva (2) rovnopisy a ENVI - PAK, a.s. 

jeden (1). 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali. 

Žirany 

(miesto a dátum) 

Mgr. Ľuboš Kolárik 

ENVI - PAK, a.s.: 

Bratislava 

Mgr. Hana Nováková MBA 
generálna riaditeľka 
spoločnosti ENVI - PAK, a. s. 
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OBCHODNÉ TAJOMSTVO 

Príloha číslo 1 

k Zmluve ZNR02132016101 

1. Popis systému triedeného zberu na území obce Žirany 

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

Zložky v nádobe Objem 

nádoby 

[1] 

Počet 

nádob 

[ks] 

Počet 

vývozov za 

rok 

Frekvencia / poznámka Zabezpečuje 

zberová 

spoločnosť 

PLAST 120 399 9 
 

PZO 

PAPIER 120 399 10 
 

PZO 

SKLO 1300 4 8 
 

PZO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ENVI-PAK, a.s. 

k prevádzke systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových odpadov v rámci 
triedeného zberu komunálnych odpadov 

Článok 1. 
Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov 

1. Spoločnosť ENVI-PAK, a.s., so sídlom na Galvaniho ulici č. 7/B, 821 04 

Bratislava, IČO: 35 858 010, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, voddieli Sa, vo vložke číslo 3128/B, 

(ďalej len „ENVI-PAK") je právnickou osobou založenou podľa 

právneho poriadku Slovenskej republiky na účely § 8 ods. 1 zákona č. 

119/2010 Z.z. o obaloch (zápis v Registri povinných osôb a 

oprávnených organizácii pod číslom 00-0000001 zo dňa 1.8.2004) a 

pôsobiacou podľa § 28 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len 

„zákon o odpadoch"). Spoločnosť ENVI-PAK a.s. deklaruje svoj 

záujem pôsobiť od 1.7.2016 v oblasti kolektívneho nakladania s 

odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v postavení 

organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly s udelenou autorizáciu. 

Záujmom ENVI-PAK je preto zabezpečenie triedenia, zberu, prepravy, 

zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a odpadov z 

neobalových výrobkov prostredníctvom vytvorenia a prevádzkovania 

funkčného systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a 

odpadmi z neobalových výrobkov. 

2. 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 legislatívou 

povinná umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly zber 

vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov (obaly a neobalové výrobky). 

3. Miestnym systémom triedeného zberu komunálnych odpadov sa 

rozumie zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu 

zahŕňajúcich odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov a 

územne spadajúcich do katastrálneho územia obce. 

4. Zberovou spoločnosťou sa rozumie tretia osoba, ktorá v súlade so 

zákonom o odpadoch a na základe zmluvy s obcou vykonáva na 

území obce triedený zber komunálnych odpadov zahŕňajúcich odpady 

z obalov a/alebo odpady z neobalových výrobkov. Ak túto činnosť 

vykonáva obec sama, zberovou spoločnosťou sa rozumie príslušná 

organizačná zložka obce. 

5. Zmluvou sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok 

rozumie zmluva uzavretá medzi ENVI-PAK a obcou podľa § 59 ods. 2 

zákona o odpadoch vrátane všetkých jej príloh a písomných zmien a 

doplnkov. Za súčasť zmluvného vzťahu sa považujú aj tieto všeobecné 

obchodné podmienky, ako aj písomné inštrukcie ENVI-PAK (ďalej len 

„písomná inštrukcia"). Písomnou inštrukciou sa rozumie každý 

písomný pokyn alebo usmernenie, ktoré sú pre obec spracované zo 

strany ENVI-PAK s cieľom zabezpečenia realizácie povinností a 

poskytovania súčinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy a zákona o 

odpadoch; písomná inštrukcia nesmie byť v rozpore s podmienkami a 

cieľom, dohodnutými v zmluve a vo všeobecných obchodných 

podmienkach. Zmluvnými stranami zmluvy sú ENVI-PAK a obec. 

6. Materiálovým tokom odpadov sa rozumie materiálový tok odpadov z 

obalov podľa § 52 ods. 21 zákona o odpadoch a materiálový tok 

odpadov z neobalových výrobkov podľa § 73 ods. 8 zákona o 

odpadoch. Účelom jeho preukazovania je hodnoverne zdokladovať 

súbor nadväzujúcich činností s odpadom 

(vytriedenou príslušnou zložkou komunálneho odpadu), od miesta 

pôvodu odpadu až po zhodnotenie odpadu niektorou z činností R1 až 

Rll prílohy č. 1 zákona o odpadoch, pričom výsledkom tohto 

zhodnotenia nie je odpad. Materiálový tok odpadov je možné 

zabezpečiť iba takým subjektom, ktorý disponuje potrebným 

oprávnením príslušného štátneho orgánu na výkon príslušnej činnosti 

nakladania s odpadom, vydaným v Slovenskej republike alebo v inom 

štáte, avšak iba za predpokladu, že slovenské právne predpisy alebo 

právne predpisy EÚ, ktorými je Slovenská republika viazaná, uznávajú 

takéto oprávnenie ako plnohodnotné oprávnenie na činnosť 

nakladania s odpadom a zároveň potvrdenie vydané takýmto 

subjektom je spôsobilé pre použitie na účely preukázania 

materiálového toku. 

7. Právnymi, legislatívnymi a odbornými opatreniami, ktorých cieľom je 

zabezpečenie naplnenia účelu tejto zmluvy, sú najmä vykonanie a 

spracovanie odbornej analýzy o zistení podielu odpadov z obalov a 

odpadov z neobalových výrobkov v komunálnych odpadoch (ďalej len 

„analýza"), vydanie alebo aktualizácia Programu odpadového 

hospodárstva (ďalej len „POH") a vydanie nového alebo úprava 

existujúceho Všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s 

komunálnym odpadom (ďalej len „VZN"). 

Článok 2. 
Zásady spolupráce zmluvných strán 

1. Spolupráca zmluvných strán na základe tejto zmluvy sa môže 

uskutočňovať len za predpokladu dodržiavania záväzných zásad 

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

I. Spolupráca zmluvných strán sa vzťahuje na zber, 

triedenie, prepravu a zhodnocovanie (recykláciu) tých 

komunálnych odpadov, ktoré boli vyzbierané 

prostredníctvom miestneho systému triedeného zberu. 

Tieto činnosti sa musia uskutočniť tak, aby sa 

hodnoverným spôsobom zabezpečil a preukázal 

materiálový tok odpadov. 

II. Triedený zber komunálnych odpadov v obci je 

potrebné prevádzkovať tak, aby sa priebežne zvyšovala 

úroveň separácie využiteľných odpadov z obalov a 

odpadov z neobalových výrobkov. 

III. Zvyšovanie efektivity nákladov na triedený zber 

komunálnych odpadov s využitím transparentných 

postupov pri ich vynakladaní je spoločným záujmom 

zmluvných strán. 

IV. Zabezpečenie informovanosti obyvateľov obce sa 

uskutočňuje tak, aby táto bola účelná a cielene zameraná 

na obyvateľov ako pôvodných pôvodcov komunálneho 

odpadu a zároveň aby zohľadňovala štruktúru obyvateľov 

a zaužívané informačné linky. 

V. Zmluvné strany si v rámci spolupráce a na plnenie pre ne 

vyplývajúcich povinností poskytujú včas a riadne pravdivé 

a úplné informácie a údaje a inú nevyhnutnú súčinnosť. 

Písomné inštrukcie sú pre zmluvné strany 
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