Zmluva
o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov v spojení s § 59 ods. 2 a 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene
a doplnení neskorších zákonov
Číslo zmluvy: OZP/2/2016
medzi zmluvnými stranami:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
603 481
2020372596
Československá obchodná banka, a. s.
25829413/7500
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
CEKOSKBX

(ďalej len „Hlavné mesto“)
a

Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Ing. Vladimír Šinák, predseda predstavenstva
35 979 798
2022130374
Tatra banka, a.s.
2627852644/1100
SK2611000000002627852644
TATRSKBX

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3815/B
(ďalej len „spoločnosť NATUR-PACK“)
(ďalej „Hlavné mesto“ a „spoločnosť NATUR-PACK“ spoločne tiež ako „zmluvné strany“)

Preambula
Spoločnosť NATUR-PACK je organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové
výrobky ( ďalej len „organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly“), ktorá vykonáva svoju
činnosť na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Č. A.
0007/OBALY/OZV/A/16-3.3, Č. J. 4699/2016-3.3 (18283/2016) o udelení autorizácie na
činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly.

1

Hlavné mesto je povinné podľa § 81 ods. 7 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a zmene a doplnení neskorších zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) umožniť organizácii
zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych
odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.03.2016 Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy, ktorej
predmetom je záväzok zmluvných strán uzavrieť zmluvu pre nakladanie s odpadmi z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov vyzbieraných spolu s obalmi z obalov v súlade
s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) v spojení s § 59 ods. 2 a 3 zákona o odpadoch.
V súlade s čl. II ods. 4 a čl. III Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy zo dňa 29.03.2016
sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o zabezpečení systému združeného
nakladania s odpadmi z obalov (ďalej len „Zmluva“).
Článok I
Pojmy
(1) Zberovou spoločnosťou je:
a) spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s., ktorá zabezpečuje zber a prepravu
triedeného odpadu na území hlavného mesta zahrňujúcu odpady z obalov pre Hlavné
mesto a
b) právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ ktorá uzavrie s Hlavným mestom
osobitnú zmluvu o nakladaní s komunálnym odpadom podľa § 81 ods. 13 zákona
o odpadoch, ktorej predmetom bude zber odpadov z obalov, najmä, ale nielen, na
zberných dvoroch zriadených na území hlavného mesta.
(2)

Systém triedeného zberu je spôsob triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu,
určenie počtu a typu zberných nádob, kontajnerov a určenie miest na ukladanie týchto
odpadov za účelom ich ďalšieho zhodnotenia alebo zneškodnenia vytvorený na území
hlavného mesta a upravený v platnom všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len
„nariadenie“).

(3)

Pojmy používané v Zmluve, ktoré sú používané aj v zákone o odpadoch,
vo vykonávacích vyhláškach k zákonu o odpadoch a v platnom všeobecne záväznom
nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom, majú na účely tejto Zmluvy rovnaký význam
ako v uvedených právne záväzných predpisoch.

Článok II
Predmet Zmluvy
(1) Predmetom Zmluvy je záväzok spoločnosti NATUR-PACK umožniť Hlavnému mestu
zapojiť sa za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve do systému združeného nakladania
s odpadmi z obalov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vyzbieraných spolu
s obalmi z obalov (ďalej len „odpady z obalov“) vytvoreného spoločnosťou NATURPACK a záväzok Hlavného mesta umožniť za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve
spoločnosti NATUR-PACK zber vyhradeného prúdu odpadu z obalov na jej území.
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(2) Za účelom zapojenia Hlavného mesta do systému združeného nakladania s odpadmi
z obalov sa spoločnosť NATUR-PACK zaväzuje:
a) vytvoriť, prevádzkovať systém združeného nakladania s odpadmi z obalov,
b) udržiavať a financovať vytvorený systém združeného nakladania s odpadmi z obalov
tak, aby sa zvyšovala efektivita a rozsah triedenia odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov,
c) zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho
odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obalov z územia hlavného mesta,
d) znášať náklady Hlavného mesta na zabezpečenie zberu a zberných nádob na triedený
zber zložiek vyhradeného prúdu odpadu z obalov v súlade s článkom VII tejto
Zmluvy.
Článok III
Popis systému triedeného zberu
(1) Triedený zber odpadov z obalov (papier, plasty, sklo a kovy) (ďalej len „triedený
zber“) sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných nádob/ kontajnerov,
a to:
a) modrá zberná nádoba/ kontajner pre papier s objemom 120 l, 240 l, 1 100 l,
b) zelená zberná nádoba/kontajner pre sklo s objemom 120 l, 240 l, 1 100 l a kontajner
typu zvon s objemom 1 200 l, 1 800 l
c) žltá zberná nádoba/kontajner pre plasty s objemom 120 l, 240 l, 1 100 l; žltá zberná
nádoba je spoločnou zbernou nádobou/kontajnerom určenou pre kovy vrátane
akýchkoľvek viacvrstvových kombinovaných materiálov.
(2) Na vybraných lokalitách v oblasti individuálnej rodinnej zástavby sa bude vykonávať
triedený zber formou kalendárového zberu, ktorý spočíva v pristavení vozidla alebo
zbernej nádoby/kontajnera na mieste a v čase určenom v harmonograme zberu.
(3) Triedený zber sa vykonáva na zbernom dvore prostredníctvom zberných nádob/
kontajnerov uvedených v odseku 1, lisovacích kontajnerov alebo veľkokapacitných
kontajnerov.
(4) Hlavné mesto sa zaväzuje, že:
a) predloží spoločnosti NATUR-PACK zoznam aktuálnych zberných dvorov na území
hlavného mesta do siedmich (7) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy,
b) bude informovať spoločnosť NATUR-PACK o zriadení zberného dvora na území
hlavného mesta, a to do siedmich (7) pracovných dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora,
c) poskytne súčinnosť pri uzatvorení zmluvy o zabezpečení systému financovania
triedeného zberu s prevádzkovateľom zberného dvora.
(5) Do systému triedeného zberu patria aj zariadenia na zber vykonávajúce výkup
komunálneho odpadu z obalov podľa § 16 zákona o odpadoch (ďalej len „zariadenie
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na výkup“); na výkup odpadu z obalov sa nevzťahujú záväzky spoločnosti NATURPACK uvedené v článku II ods. 2 tejto Zmluvy.
(6) Hlavné mesto sa zaväzuje, že:
a) predloží spoločnosti NATUR-PACK zoznam aktuálnych zariadení na výkup
do siedmych (7) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
b) bude informovať spoločnosť NATUR-PACK o zariadení na výkup, do siedmych
(7) pracovných dní odo dňa nadobudnutia platnosti osobitnej zmluvy uzavretej
medzi Hlavným mestom a zariadením na výkup podľa § 81 ods. 13 zákona
o odpadoch ,
c) v osobitnej zmluve uzavretej medzi hlavným mestom a zariadením na výkup podľa
§ 81 ods. 13 zákona o odpadoch zaviaže zariadenie na výkup k plneniu
uvedenému v ustanovení § 16 ods. 3 a ods. 4 zákona o odpadoch.
(7) Údaje týkajúce sa popisu systému triedeného zberu sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto
Zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Údaje týkajúce sa popisu systému
triedeného zberu vyplývajú z výkonu triedeného zberu odpadov z obalov (papier,
plasty, sklo a kovy) na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi Hlavným mestom
a Zberovou spoločnosťou. Spoločnosť NATUR-PACK berie na vedomie, že tieto
údaje sa počas trvania zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou môžu meniť.
(8) Zmluvné strany sa dohodli, že každoročne, a to najneskôr k 31.07. bežného
kalendárneho roka budú aktualizovať údaje týkajúce sa popisu systému triedeného
zberu uvedené v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve. Zmluvné strany nahradia obsah prílohy
č. 1 k tejto Zmluve obsahom odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami v závislosti od
zmien vykonaných v systéme triedeného zberu vo forme písomného dodatku k zmluve.
(9) Spoločnosť NATUR –PACK je oprávnená každoročne, a to najneskôr do 30.06.
bežného kalendárneho roka vyhodnotiť zavedený systém triedeného zberu odpadov
z obalov na území hlavného mesta (ďalej len „systém triedeného zberu“) a navrhnúť
jeho zlepšenie s prihliadnutím na funkčnosť a nákladovosť systému triedeného zberu
a plnenie cieľov a záväzných limitov odpadového hospodárstva. Súčasťou návrhu na
zlepšenie funkčnosti a nákladovosti systému triedeného zberu na území hlavného
mesta bude aj výška predpokladaných nákladov na triedený zber.
(10) Hlavné mesto sa zaväzuje, že predložený návrh spoločnosti NATUR –PACK
na zlepšenie funkčnosti a nákladovosti systému triedeného zberu najneskôr do jedného
(1) kalendárneho mesiaca prerokuje so spoločnosťou NATUR- PACK a následne ho
v písomnej forme odsúhlasí alebo neodsúhlasí. Ak navrhnuté zmeny v systéme
triedeného zberu odpadov odsúhlasené Hlavným mestom vyžadujú zmenu nariadenia,
Hlavné mesto predloží návrh na zmenu nariadenia do orgánov mestského
zastupiteľstva a na následne rokovanie mestského zastupiteľstva.
(11) V prípade odsúhlasenia zmien systému triedeného zberu navrhnutých spoločnosťou
NATUR- PACK Hlavným mestom podľa odseku 10 tohto článku a/alebo v prípade
prijatia akejkoľvek zmeny nariadenia, ktoré bude obsahovať zmenu systému zberu, sa
zmluvné strany zaväzujú, že upravia obsah zmluvy v závislosti od týchto prijatých
zmien vo forme písomného dodatku k zmluve.
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Článok IV
Spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov
(1)

Spoločnosť NATUR-PACK je oprávnená kedykoľvek, na vlastné náklady
a za podmienok dohodnutých v odseku 2 tohto článku, zisťovať podiel odpadov
z obalov
v zbernej nádobe /kontajneri a znečistenie obsahu zbernej nádoby/
kontajnera.

(2)

Zisťovanie podielu odpadov z obalov v zberných nádobách/kontajnerov a znečistenia
obsahu zbernej nádoby/ kontajnera bude prebiehať za nasledovných podmienok:

a) zmluvné strany budú realizovať zisťovanie podielu odpadov z obalov v zbernej
nádobe/kontajneri a znečistenia obsahu zbernej nádoby/ kontajnera na mieste odvozu
odpadu dohodnutom zmluvnými stranami a v termíne vykonávanom zberovou
spoločnosťou a za účasti poverených zástupcov oboch zmluvných strán a zberovej
spoločnosti; spoločnosť NATUR PACK oznámi hlavnému mestu minimálne dva (2)
pracovné dni vopred zámer realizovať zisťovanie podielu odpadov z obalov v zbernej
nádobe /kontajneri a znečistenia obsahu zbernej nádoby/ kontajnera,
b) zisťovanie podielu odpadov z obalov v zbernej nádobe /kontajneri a znečistenia
obsahu zbernej nádoby/ kontajnera sa vykoná miestnou obhliadkou,
c) v prípade podozrenia z nadmerného znečistenia obsahu zbernej nádoby/ kontajnera
zmluvné strany prostredníctvom zberovej spoločnosti vykonajú kontrolu skutočného
podielu odpadov z obalov a ostatného odpadu vyjadreného v kilogramoch a v litroch
a súčasne vykonajú odbornú analýzu zloženia odpadov,
d) o výsledku vykonania kontroly zisťovania podielu odpadov z obalov a znečistenia
obsahu zbernej nádoby/ kontajnera bude vyhotovený protokol, ktorý bude podpísaný
zúčastnenými subjektmi.
(3)

Nadmerným znečistením obsahu zbernej nádoby/ kontajnera sa považuje skutočnosť,
ak obsah zbernej nádoby/ kontajnera zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu než pre
akú je zberná nádoba určená v rozsahu viac ako 50 percent. V prípade pochybnosti
rozsahu znečistenia nádoby je rozhodujúca odborná analýza zloženia odpadov.

(4)

Hlavné mesto berie na vedomie, že za nakladanie s vyzbieranou zložkou
komunálneho odpadu v znečistenej zbernej nádobe/kontajneri spoločnosť NATURPACK podľa predchádzajúceho odseku nie je finančne zodpovedná a náklady
súvisiace so zabezpečením nakladania s odpadom umiestneným v znečistenej zbernej
nádobe/kontejnera nesie hlavné mesto, resp. mestská časť, ak je zriaďovateľom
zberného dvora alebo prevádzkovateľ zberného dvora.

Článok V
Forma a spôsob preukazovania materiálového toku
Zmluvné strany berú na vedomie, že materiálový tok odpadov z obalov sa bude preukazovať
primárne na základe informácií, ktoré budú poskytnuté spoločnosti NATUR-PACK zo strany
Zberovej spoločnosti, prípadne zariadení na zber vykonávajúcich výkup komunálneho odpadu
z obalov, a to na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 59 ods. 4 zákona
o odpadoch alebo iného právneho vzťahu.
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Článok VI
Podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území hlavného mesta
(1) Spoločnosť NATUR PACK sa zaväzuje, že na vlastné náklady na území hlavného mesta
bude vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na konečného
používateľa v rozsahu upravenom vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a
o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.
(2) Zmluvné strany sa dohodli, že propagačné a vzdelávacie aktivity sa budú vykonávať
najmä, ale nie výlučne, nasledujúcimi formami:
a) informačnými plagátmi na výveskách prípadne na iných miestach obvykle
používaných na zverejňovanie oznamov mesta, vrátane oznamov na škôlkach,
základných a stredných školách,
b) informačnou a vzdelávacou aktivitou pre verejnosť a školy minimálne 1x ročne,
c) priebežne na webovom sídle zmluvných strán,
d) informačnými letákmi distribuovanými v rámci ekovýchovných programov
a podujatí organizovaných pre širokú verejnosť.
(3) Hlavné mesto si vyhradzuje právo určiť rozsah propagačných a vzdelávacích aktivít
v oblasti triedeného zberu v závislosti od rozsahu propagačných a vzdelávacích aktivít
upraveného v platnom Programe odpadového hospodárstva hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy.
(4) Pri tvorbe Programu odpadového hospodárstva hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy je spoločnosť NATUR-PACK oprávnená navrhnúť propagačné a vzdelávacie
aktivity v oblasti triedeného zberu a vyjadriť sa k propagačným a vzdelávacím aktivitám
v oblasti triedeného zberu navrhovaným Hlavným mestom. Za tým účelom je Hlavné
mesto povinné do dvoch (2) týždňov odo dňa od vydania programu odpadového
hospodárstva kraja vyzvať spoločnosť NATUR-PACK na predloženie návrhu nových
propagačných a vzdelávacích aktivít v oblasti triedeného zberu.
(5) Hlavné mesto sa zaväzuje, že poskytne vzájomnú súčinnosť pri tvorbe a vykonaní
propagačných a vzdelávacích aktivít, a to najmä, a nie výlučne, sa zaväzuje:
a) informovať o plánovaných aktivitách a kampaniach konajúcich sa na území hlavného
mesta pod záštitou Hlavného mesta alebo primátora hlavného mesta so zameraním na
ochranu životného prostredia, environmentálnu výchovu alebo výchovu detí a mládeže
a umožniť účasť spoločnosti NATUR-PACK na týchto aktivitách a kampaniach za
účelom zvyšovania povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi
odpadmi a v oblasti triedeného zberu,
b) poskytnúť súčinnosť pri propagačných a vzdelávacích aktivitách organizovaných
spoločnosťou NATUR- PACK pre školy, ktorých zriaďovateľom je mestská časť
Bratislavy, a to najmä pri rokovaniach so zástupcami mestských častí pri organizovaní
týchto aktivít.
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Článok VII
Výška nákladov na triedený zber
(1)

Výška nákladov na triedený zber je uvedená v prílohe č. 2 k tejto Zmluve, ktorá tvorí
jej neoddeliteľnú súčasť. Vo výške nákladov na triedený zber uvedenej v prílohe č. 2
tejto Zmluvy sú zohľadnené náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na
opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene
vyzbieraného odpadu z obalov.

(2)

Spoločnosť NATUR-PACK berie na vedomie, že výška nákladov na triedený zber je
určená na základe príslušných ustanovení zmluvy uzatvorenej medzi Hlavným
mestom a Zberovou spoločnosťou a počas trvania zmluvného vzťahu založeného touto
Zmluvou sa výška nákladov na triedený zber môže meniť.

(3)

Náklady na triedený zber spoločnosť NATUR-PACK uhrádza Zberovej spoločnosti na
základe osobitnej zmluvy o zabezpečení systému financovania triedeného zberu
uzavretej medzi Zberovou spoločnosťou a spoločnosťou NATUR-PACK v súlade s
§ 59 ods. 4 zákona o odpadoch.

(4)

V súvislosti s osobitnou zmluvou podľa predchádzajúceho odseku Hlavné mesto berie
na vedomie, že:

a) rozsah úhrady týchto nákladov zníži o výnosy Zberovej spoločnosti získané
z uhrádzaného nakladania s odpadmi z obalov,
b) spoločnosť NATUR-PACK je oprávnená overiť si výšku nákladov na triedený zber
vykonaním auditu v Zberovej spoločnosti, pričom podrobnosti o vykonaní auditu
a spôsobe overenia nákladov na triedený zber budú upravené v tejto osobitnej zmluve
uzavretej medzi Zberovou spoločnosťou a spoločnosťou NATUR-PACK.
(5)

Zmluvné strany sa dohodli, že každoročne, a to najneskôr k 31.07. bežného
kalendárneho roka, budú aktualizovať údaje týkajúce sa výšky nákladov na triedený
zber uvedené v prílohe č. 2 k tejto Zmluve.

(6)

Zmluvné strany nahradia obsah prílohy č. 2 k tejto Zmluve obsahom odsúhlaseným
oboma zmluvnými stranami vo forme písomného dodatku k zmluve v závislosti od
výšky skutočných nákladov za triedený zber odpadov z obalov na území hlavného
mesta za obdobie predchádzajúceho hospodárskeho roka, t.j. dvanástich (12) za sebou
plynúcich kalendárnych mesiacov.
Článok VIII
Ostatné dojednania

(1) Každá zmluvná strana je povinná pri uplatňovaní Zmluvy poskytnúť druhej zmluvnej
strane všetku potrebnú súčinnosť, ktorú od nej možno spravodlivo požadovať. Ide najmä,
ale nielen, o poskytnutie potrebných konzultácií a materiálov (podkladov), ktoré majú
zmluvné strany k dispozícii, a ktoré sú nevyhnutné pre plnenie tejto Zmluvy.
(2) Každá zmluvná strana je povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú zmluvnú
stranu o všetkom, čo by mohlo mať podstatný vplyv na plnenie Zmluvy.
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(3) Spoločnosť NATUR- PACK udeľuje hlavnému mestu právo používať jeho názov počas
platnosti Zmluvy za účelom informovania držiteľov odpadov o účasti v systéme
združeného nakladania s odpadmi z obalov vytvorenom a prevádzkovanom spoločnosťou
NATUR- PACK.
(4) Hlavné mesto udeľuje spoločnosti NATUR- PACK právo uvádzať Hlavné mesto počas
platnosti tejto Zmluvy ako mesto spolupracujúce so spoločnosťou NATUR- PACK
v oblastiach upravených Zmluvou. Toto oprávnenie sa nevzťahuje na právo používať
logo, erb a iné symboly hlavného mesta.
Článok IX
Komunikácia
(1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že do troch (3) pracovných dní od účinnosti tejto Zmluvy si
vzájomne oznámia mená, funkcie a kontaktné údaje zodpovedných zamestnancov
oprávnených komunikovať vo veciach tejto Zmluvy. Každú zmenu zodpovedných osôb sa
zmluvné strany zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu.
(2) Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou bude
prebiehať aj elektronicky prostredníctvom e-mailu okrem komunikácie, ktorá podľa tejto
zmluvy môže prebiehať písomne prostredníctvom pošty. Zmluvné strany sa zaväzujú do
3 (troch) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vzájomne si
oznámiť svoje e-mailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne
používať.
(3) Za riadne a preukázané doručenie písomnosti doručovanej prostredníctvom pošty sa
považuje okrem okamihu prevzatia zásielky zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť
adresovaná (ďalej len „adresát“), aj prípad, keď:
a)
b)

adresát jej prijatie odmietne; za deň doručenia písomnosti sa považuje deň jej
odmietnutia,
adresát si doručovanú písomnosť uloženú na pošte nevyzdvihne, pričom doručovateľ
doručoval písomnosť na adresu adresáta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne na
poslednú známu adresu adresáta. Za deň doručenia sa pokladá siedmy (7.) pracovný
deň, ktorý uplynie odo dňa uloženia doručovanej písomnosti na pošte.

(4) Písomností doručované poštou môžu byť doručené aj kuriérom prostredníctvom kuriérskej
spoločnosti alebo osobne, prevzatím a potvrdením prevzatia doručovanej písomnosti
zodpovednou osobou.
(5) Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu zmluvnej strany oznámenú
druhej zmluvnej strane podľa odseku 3 tohto článku sa považuje za doručenú:
a) okamihom prevzatia v prípade, že prevzatie druhá zmluvná strana potvrdí alebo
b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá zmluvná strana prevzatie
písomnosti nepotvrdila.
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Článok X
Trvanie zmluvy a jej ukončenie
(1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dvadsaťštyri mesiacov (24) mesiacov odo dňa
jej účinnosti. Táto lehota sa automaticky predlžuje o ďalších dvanásť (12) mesiacov, ak
zmluva nebola vypovedaná do 31. decembra príslušného kalendárneho roku alebo
ukončená spôsobom uvedeným v odseku 2 tohto článku alebo odstúpením od Zmluvy
v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
(2) Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) ak spoločnosť NATUR- PACK je platobne neschopná a návrh na vyhlásenie konkurzu
bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo vstúpil do likvidácie,
c) písomnou výpoveďou Hlavného mesta k 31. decembru kalendárneho roka, to aj bez
uvedenia dôvodu, pričom výpoveď musí byť doručená spoločnosti NATUR-PACK
najneskôr 60 dní pred ukončením zmluvného vzťahu,
d) písomnou výpoveďou Hlavného mesta z dôvodu bezdôvodného odopretia uzavretia
dodatku k zmluve zo strany spoločnosti NATUR- PACK podľa čl. III ods. 8 a 11 a čl.
VII ods. 5 a 6; výpovedná lehota je (1) jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom
nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane alebo
e) písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán; výpovedná lehota je (3) tri
mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.
Článok XI
Záverečné ustanovenia
(1) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného
mesta v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov v spojení s § 47 Občianskeho zákonníka.
(2) Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné len písomnými číslovanými
dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.
(3) Práva a povinnosti touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území
Slovenskej republiky.
(4) Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnými
zmierovacími rokovaniami a dohodami. Pokiaľ takéto riešenie nebude úspešné,
zaväzujú sa riešiť prípadné spory cestou vecne a miestne príslušných súdov Slovenskej
republiky.
(5) Ustanovenia Zmluvy, ktoré sa stanú neplatnými v dôsledku zmien príslušných
právnych predpisov, nezakladajú neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú
upraviť tieto ustanovenia tak, aby nová úprava svojím obsahom a povahou
zodpovedala zámeru neplatného ustanovenia.
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(6) Zmluva sa vyhotovuje v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
hlavné mesto dostane tri (3) vyhotovenia a spoločnosť NATUR- PACK dostane dve
(2) vyhotovenia.
(7) Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy :
Príloha č. 1 – Popis systému triedeného zberu
Príloha č. 2 - Výška nákladov na triedený zber
(8) Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 28.06.2016

V Bratislave dňa 29.06.2016

Za Hlavné mesto:

Za spoločnosť NATUR-PACK:

.............................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal,v. r.
primátor

....................................................................
Ing. Vladimír Šinák,v.r.
predseda predstavenstva
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Príloha č. 1 k Zmluve – Popis systému triedeného zberu
Údaje týkajúce sa systému triedeného zberu
Identifikačné údaje mesta:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Mesto:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Adresa:
00603481
IČO:
Kontaktná
Ing. Katarína Prostejovská
osoba:
prostejovska@bratislava.sk
E-mail:
+421 2 5935 6181
Telefón:
0902 904 410 009
Mobil:
prostejovska@bratislava.sk
e-mail:
Zberová spoločnosť prevádzkujúca triedený zber komunálnych odpadov na území mesta:
Názov
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
spoločnosti:
Adresa
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
spoločnosti:
Typ a počet zberných nádob, počet obslúh
Typ nádoby
/komodita
Kontajner 1 100 l
Nádoba 240 l
Nádoba 120 l
Zvon 1 200 l
Zvon 1 800 l
VKK
Debna na
tabuľové sklo

Papier v ks

Sklo v ks

Plasty v ks

Počet obslúh/rok

3 770
1 361
875

373
1 009
522
860
830
1 ks 7 m3/8 t
1 ks 4 m3
1 ks 2,5 m3

3 359
1 315
1 151

645 988
216 176
134 567
12 054
11 533
24
42
7

6

Veľkokapacitný
kontajner (zberné
Počet obslúh
dvory)
7 m3do 3 t
19
172
07VK03
7 m3 do 8 t
1
07VK08
11 m3 do 8 t
115
11VK08
25 m3 lisovací
kontajner do 8 t
25LK08
Kovy sú voľne ložené, odvážajú sa 4 krát za mesiac.
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Počet obslúh
spolu
21

212
1

18

133

1 ks 30 m3

60
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Príloha č. 2 k Zmluve - Výška nákladov na triedený zber
Ročné náklady na triedený zber1)
Papier (zber a preprava)
Plasty (zber a preprava)
Sklo (zber a preprava)
Náklady na zber a prepravu spolu
Náklady na TZ- kovy
Dotrieďovací závod
Kalendárový zber (vrecový zber)
Náklady na triedený zber celkom

1 092 000 €
1 092 000 €
616 000 €
2 800 000 €
150 000 €
650 000 €
100 000 €
3 700 000 €

1

) Spoločnosť NATUR-PACK berie na vedomie, že výška nákladov na triedený zber na
území hlavného mesta je určená v súlade s ustanovením § 135 ods. 14 zákona o odpadoch na
základe príslušných ustanovení zmluvy uzatvorenej medzi Hlavným mestom a Zberovou
spoločnosťou OLO a.s. a sú vyjadrené ako ročné náklady Zberovej spoločnosti OLO a.s. na
triedený zber .
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