DoDAToK
k

č.4

zMLuvE o ABÉzpečeruísysrÉuu zonužeruÉHoNAKLADANIA s oDpADMt z oBALoV
A s oDpADM!z NEoBALoyÝcn rrýnoaxov
zo dňa 30.6.2016 uzatvorenej

medzi:

NATUR-PACK, a.s., so sídlom Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, lČO: 35 979 798, zapísaná
v obchodnom registri Okresného stidu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka ě.: 3815/B, zastúpená: lng.
Vladimír Šinar- predseda predstavenstva, čísloúětu:2627852644t1100, |BAN: sK26 11oo oooo
0026 2785 2644
(d'alej

len,,NATUR-PACK)

a

Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142,044 16 Bohdanovce, lČO: 00 323 985
(d'alej len,,Obec")

(všetcid'alej spoloěne aj len ,,Strany")
v nasledovnom znení(d'alej len ,,Dodatok"):
Vzhl'adom na legislatívne zmeny v odpadovom hospodárstve, ako aj na potrebu zefektívnenia
plnenia jednotlivých ustanovení Zmluvy, majú Strany záujem na úprave a doplnení niektoných
ustanoven í Zmluvy, preto uzatváraj ú tento dodatok:

1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v Čl. 1 sa vypúšťaznenie bodu 1 ,1 Zmluvy a nahrádza sa novým
znením:

,,NATUR,PACK

je

organizáciou zodpovednosti výrobcov

pre obaly,

prevádzkujúcou

a zabezpeěujúcou systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalouých
výrobkov a vykonávajúcou svoju činnosťv zmysle príslušnýchustanovení Zákona o odpadoch.
NATUR-PACK je zároveň oprávneným džitel'om autoizácie na činnosťorganizácie zodpovednosti
výrobcov, NATUR-PACK zabezpečuje tiedenie, zber, prepravu, zhodnocovanie, ako aj recykláciu
odPadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov najmenej v rozsahu vyplývajúam
z poŽiadaviek ustanovených pre tiedený zber komunálnych odpadov, v zmysle príslušných
zákonných ustanovení.
NATUR-PACK a Obec uzatvárajú Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s
odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov (dáIej len ,,Zmluva), ktorá okrem
vŠeobecných a individuálne dojednaných náležitostí zmluvy upravuje osobitné náležitosti
stanovené v§ 59 ods. 3) Zákona o odpadoch."

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. 'l sa vypúšťaznenie bodu 1 .4 Zmluvy a nahrádza sa novým
znením:
,,Obec je ďalej, okrem iného, v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch, povínná
zabezpeČiťzavedenie a vykonávanie tňedeného zberu komunátnych odpadov pre papier, plasty,
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h,

sklo, kovY a kompozitné obaly (viacvrstvové kombinované materiály na báze tepenky), ako aj
umoŽniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytrbdených zložieR
komunálnYch odPadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe
z ml uvy s to uto org an izáciou zodpovednosti výrobcov.''
3.

Zmluvné strany sa dohodli, Že v

Ó. 1 sa v bode

,,343/2015,.
4.

5.

1.7 namiesto číslazákon a ,,25/2006,, vkladá

Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. 4 sa vyprlšťa znenie bodu 4.,l Zmluvy a nahrádza sa novým
znením:
,,Ak d'alej nie je uvedené inak, v Obci sa realizuje triedený zber prostredníctvom farebne odlíšených
zberných nádob (spravidla: papier, shlo, plasty, kovové obaly a kompozitné obaly (viacvrstvové
kombinované materiály na báze tepenAy). Konkrétny systém triedeného zberu v obcije uvedený
v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy,"
Zmluvné stranY sa dohodli, že v Čl. 6 sa vyprišťa znenie bodu 6.5 Zmluvy

znením:

a

nahrádzasa novým

,,Na základe vYŠŠleuvedených skutočností sa bude materiálový tok odpadov

z obalov a odpadov
výrobkov preukazovať primárne na základe informácií, ktoré budtl pos1ytnuté
NATUR-PACK zo stranY Zberovej spoločnosti, Pójde predovšetkým o faktťtry, prípadne aj o iné
dokumentY, v ktorých bgdt1 uvedené pfislušnéinformácie. Na žiadosťZberová spotočnosť
PoskYtne NATUR-PACK aj doklady o množstve a druhu vyzbieraného odpadu z obalov a odpadu
z neobalových

zneobalovýchvýrobkov."

-:

.

,-,,'

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. 8 sa dopÍňa bod 8.2:
,,V nadváznosti na usf. § 59 ods. 1 písm. g) Zákona o odpadoch sa strany dohodli, že v pípade,
ak
Po uzatvorení ZmluvY vYkonávací predpis stanoví výšku a/eóo spósob určenia tzv. ekonomicky
oPrávnených výdavkov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov
z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov, prestane počnťtcdňom nadobudnutia
tlčinnosti
vYkonávacieho PredPisu platiť výška nákladov dohodnutá podťa bodu 8.1 Zmluvy pre
a
účetytejto
Zmluvy sa uplatnÍ výluČne spÓsob urČenia výšky náktadov na triedený zber
v obci podla tohto
bodu."

7.

Zmluvné strany sa dohodli, Že v Čl. 9 sa vyptiŠťaznenie bodu g.4.2 Zmluvy
a nahrádza." nouo*
znením:
,,nahlásiť NATUR,PACK údaje o Produkcii komunálneho odpadu (množstve zmesového
odpadu a
komunálnYch odPadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov podía
katalógovych číselodpadov) za predchádzajúci katendámy rok do 28, 2,'

8.

Zmluvné stranY sa dohodli, že v ěl, 9 sa dopÍňa bod g.6:
,,V prípade ak sa obec počas truania
ZmluvY rozhodne zmeniť dodávateťa služieb zberu odpadu vrátane služby
triedeného zberu
odPadov z obalov a neobalových výrobkov (na základe výberového konania
zverejneného vo
VestnÍku verejného obstarávania, systéme Etektronického verejného
obstarávania, Elektronickom
kontraktaČnom sYstéme, cenového prieiskumu alebo akoukolýek inou
formou), zavázujesa obec
voPred (asPoň 30 dní Pred zaČatímvýberového konania) informovať NATIJR-1ACK
o tomto
zámere a sÚČasne zaslať NATIJR-PACK na skonzultovanie a odsúhlasenie požiadavky,
ktoré
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plánuje aplikovať pň tomto výberovom konaní. lJčetom odsúhtasenia je plnenie legislatívnych
požiadaviek v súlade so Zákonom o odpadoch a platných právnych predpisov v odpadovom
hospodárstve."
9.

Zmluvné strany sa dohodli, že v ěl. 12 sa dopÍňa bod 12.6:
,,V pilpade ak NATUR-PACK (ako organizácia zodpovednostivýrobcov pre obaly) vypovie zmluvu
s Obcou, je povinný zabezpečiťtňedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
v Obci do uzatvorenia nového zmluvného vzťahu Oóce s inou organizáciou zodpovednosti
výrobcov pre obaly v rozsahu doterajšieho systému triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov v Obci."

í0. Zmluvné strany sa

dohodli, že v čl. 12 sa dopíňabod 12.7:
,,Zmluvné strany potvrdzujú, že v pfipade výkonu činnostípodťa predchádzajúceho bodu vznikne

vsúlade susť. § 59 ods. 13 Zákona oodpadoch NATUR-PACK nárok na vyspoňadanie
preukázateťných nákladov na zabezpečenie činnostípodlá uvedeného bodu (12.6). Zmluvné
strany pofurdzujú, že vyspoiadanie preukázatelných nákladov na zabezpečenie tňedeného zberu
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vrátane vyspoiadania dokladov o
vyzbieraných a zhodnotených množstvách odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
za výkon činnostípodťa bodu 12.6 sa musí vykonať do troch mesiacov od uzatvorenia nového
zmluvného vzťahu Oóce s inou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, pičom Oóec sa
za účelomuvedeného zavázuje poskytnúťNATUR-PACK potrebnú súčinnosťa v zmluvnom
vzťahu s inou organizáciou zodpovednostivýrobcov pre obaly ttlto zaviazať na splnenie povinnosti
uvedenej v § 59 ods. 1 3 Zákona o odpadoch."

í1. Ostatné ustanovenia
í2. Mení sa znenie

Zmluvy ostávajú trýmto Dodatkom nezmenené.

Prílohy č. 1 Zmluvy, ktoré nahrádzajej doterajšie znenie afuorí sr]časťtohto

dodatku.
í 3. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1) rovnopise pre

každústranu.

14. Zmluvné strany potvrdzujú, že Dodatok uzafuorili po vzájomnej dohode, slobodne, vážne, urěite
a zrozumitel'ne.

V Bratislave dňa 7.1.2021

v Bohdanovciach, dňa

//,!,2oz/

$_NA,

ACK, a.s.
r

Bohdanovce

šinar

Marta Gamrátová

predstavenstva

starostka obce
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Príloha č. 1 - Popis svstému triedeného zberu v obci platnú od 1. 1. 2021
ldentifikaěné údaje obce:

Názov:
Adresa:
tČo:
Štatutár:

Obec Bohdanovce
Bohdanovce 142,044 16 Bohdanovce
oo 323 985
Marta Gamrátová, starostka obce

papier

Vrece

papier

kontajner

papler

sPoLU

sklo

Vrece

sklo

kontajner

sklo

sPoLU

plasty, kovy, kompoz

Vrece

plasty, kovy, kompoz

kontajner

plasty, kovy, kompoz

sPoLU

L20

340

5

204 000

1 100

2

5

11 000

120

340

6

244 800

1 100

2

6

13 200

215 000

258 000

120

750

1 100

3

1 260 000

46 200
1 306 200

sPotU

t779 2oo

Zberová spoločnost'vykonávajúca triedený zber v obci:

Názov:

t4
t4

l KOSIT EAST

s.r.o,
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Je stanovená v
zmysle § 59,

ods.4, písm. a)
Zákona o

odpadoch

