Zmluva o zabezpečení systému kolektívneho - združeného nakladania s odpadmi z obalov
a neobalových výrobkov č.:l0 / 2016
podľa § 59 ods. 2 a 3 Zákona o odpadoch
(ďalej len ako "Zmluva")
uzavretá medzi
RECCOLLENCTION
SYSTEM, s.r.o., v skratke RS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Jána Sambucusa 3432/27
Korešpondenčná
adresa: Miletičova 23. 82109 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 33381/T
IČO: 47 545 101
zastúpená: Ing. Eugenom Lehotayom, konateI'om
(ďalej len ako "RS" alebo "OZY")
a
Obcou: Malá Mača
Adresa: Hlavná ul. Č. 127/46&92521
Malá Mača
IČO: 378 423 58
Zastúpená: Ing. František Hontvári, starosta
(ďalej ako "Obec")
(ďalej spolu ako "zmluvné

1.

strany")

Preambula

1.1.

RS je v zmysle § 28 zákona č. 79/20015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako "zákon o odpadoch) v nadväznosti na § 59 zákona o odpadoch organizáciou
zodpovednosti
výrobcov (ďalej ako "OZY") pre obaly, ktorá spolu s obcami, nimi poverenými
organizáciami na nakladanie s príslušným komunálnym odpadom, zhodnocovateI'mi
a výrobcami
obalov tvoria systém kolektívneho - združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových
výrobkov, špecifikovaných
vo vyššie uvedenom zákone.

1.2.

Obec je samostatným územným samosprávnym
celkom Slovenskej republiky. Obec je zároveň
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených
zákonom č. 369/1990 Zb., o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými
príjmami.

1.3.

Táto zmluva vylučuje za poskytnuté služby zo strany RS akúkoľvek formu plnenia odplatného
charakteru zo strany Obce. Z tohto dôvodu táto zmluva, resp. dohodnutá služba nepodlieha
pravidlám verejného obstarávania
podI'a zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

2.
2.1.

Vyhlásenia

a záruky

RS vyhlasuje a zaručuje sa, že:
a)

b)

je právoplatne
existujúca
spoločnosť založená podI'a slovenského
práva a disponuje
všetkými potrebnými oprávneniami a súhlasmi, ako aj internými rozhodnutiami pre podpis
a plnenie tejto Zmluvy
má v zmysle platného zákona o odpadoch vydanú autorizáciu - oprávnenie na vytvorenie
systému kolektívneho
- združeného
nakladania
pre všetky druhy odpadov z obalov
a neobalových výrobkov
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2.2.

že má uzatvorenú platnú zmluvu so zberovou spoločnosťou Technické Služby
na zabezpečenie
oddeleného
zberu zložiek komunálneho
odpadu v rozsahu
platného všeobecne záväzného nariadenia v rozsahu komodít papier, sklo, kovy a plast.
Obec vyhlasuje,

Sládkovičovo

3.
3.1.

4.
4.1.

Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle § 59
ods. 2 a 3 zákona o odpadoch pri prevádzkovaní systému kolektívneho - združeného nakladania
s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov špecifikovaných
vo vyššie uvedenom zákone, na
zabezpečenie zberu a zhodnotenia vytriedených obalových a neobalových frakcií komunálnych
odpadov (ďalej ako "K.O.") a všetkých s tým súvisiacich práv a povinností vrátane odmeny za
dohodnuté zmluvné služby.

Popis systému triedeného zberu
Triedený zber sa v Obci realizuje farebne rozlíšenými
zbernými nádobami - kontajnermi
sklolaminátu,
kovu, alebo plastu, do ktorých sa oddelene zberá papier, plasty, sklo (ďalej
"kontajnery").
4.1.1.

4.1.2.

Farebné rozlíšenie

zo
len

kontajnerov:

a)

Zelený kontajner - do kontajnera zelenej farby sa zberá čisté biele a farebné sklo rôznej
veľkosti (poháre, fľaše, a pod.), črepy, ako aj úlomky tabuľového skla. Spolu so sklom
sa nezberá: keramika, autosklo, zrkadlá, porcelán, televízne obrazovky, počítačové
monitory a pod.

b)

Modrý kontajner - do kontajnera modrej farby sa zberá čistý papier ako noviny,
časopisy, katalógy, zošity, knihy, poskladané krabice vyrobené z tvrdého kartónu, alebo
vlnitej lepenky. Nezberá sa papier: asfaltový, dechtovaný, mokrý, mastný a znečistený,
hygienické potrebyapod.

c)

Žltý kontajner - do kontajnera žltej farby sa zberajú PET fľaše, fólie, tégliky, iné
stlačené plastové obaly, poprípade v zmysle zaužívaného
systému krabice od mlieka
a džúsov, fólie kombinované s inými materiálmi. Spolu s týmito odpadmi sa nezberajú:
obaly z nebezpečných látok (napr. obaly z chemikálií, farieb, motorových olejov a pod.),
novodurové rúrkyapod.

d)

Červený kontajner - do kontajnera červenej farby sa zberajú kovové obaly, konzervy,
ľahké výrobky z kovu a súčiastky, nápojové plechovky; Spolu s týmito odpadmi sa
nezberajú: kovové kombinované obaly, autosúčiastky a časti strojov.

e)

V prípade zberu papiera alebo plastov je v podmienkach
menšieho výskytu odpadov
zmysluplné
namiesto kontajnerov
používať aj igelitové vrecia rôzneho farebného
vyhotovenia.

vývoz kontajnerov sa realizuje
obyvateľov zverejní.

spravidla

podľa kalendára

vývozov,

ktorý obec pre svojich

4.2.

Podklady k evidencii realizácie systému triedeného zberu v každej obci si zmluvné strany dohodnú
na základe zmluvy uzatvorenej medzi OZV a zberovou spoločnosťou v zmysle §59 ods. 4.

4.3.

Cieľ systému triedeného

zberu:

Cieľom systému triedeného zberu v obci je postupné zvyšovanie podielu vy triedeného odpadu
z obalov a neobalových výrobkov (pre účely rozšírenej zodpovednosti
výrobcov) zo zmesového
komunálneho odpadu pri efektívne vynaložených prostriedkoch na realizáciu týchto činností.
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5.
5.1.

Spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
RS sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu
z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov nasledovným
spôsobom:
RS bude získavať a vyhodnocovať údaje od Zbe rovej spoločnosti na základe uzatvorenej zmluvy
v zmysle čl. 6.4. tejto Zmluvy. Spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov sa môže vo vopred
dohodnutých termínoch realizovať na miestach, kde je v Obci vykonávaný zber odpadov z obalov
a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov, alebo
na prevádzke zberovej spoločnosti, kde sa realizuje triedenie a úprava predmetných odpadov pred
ich odoslaním jednotlivým zhodnocovateľom. Konkrétne sa toto zisťovanie podielu odpadov
z obalov môže vykonať: miestnou obhliadkou, odbermi vzoriek odpadov, kontrolou čistoty
a porovnaním skutočného podielu vyzbieraných odpadov z obalov na všetkých oddelene
vyzberaných odpadoch daného prúdu odpadov realizovaných v rámci systému triedeného zberu.

6.

Preukazovanie materiálového toku

6.1.

Pod materiálovým tokom odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sa rozumie pohyb
odpadov z miesta jeho pôvodu - vzniku až do miesta jeho zhodnotenia alebo likvidácie, teda
ukončenia nakladania s ním.

6.2.

V prípade komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov sa na účely preukázania zberu
a ich množstiev v procese materiálového toku považujú údaje pôvodného pôvodcu, teda obce alebo
výkupcu Tento odpad je možné preukázať len raz v zmysle § 57 ods. l zákona o odpadoch.

6.3.

Na účely preukázania zberu sa používajú doklady o množstvách odpadov prevzatých do zariadenia
na zber odpadov, na účely preukázania zhodnocovania a recyklácie odpadov sa považujú množstvá
odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktoré boli prevzaté do zariadenia na zhodnocovanie recykláciu odpadov.

6.4.

RS uzatvorí v zmysle ustanovenia § 59 ods. 4 zákona o odpadoch zmluvu so spoločnosťou, ktorá
vykonáva na území Obce triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (ďalej
len "zberová spoločnost"').

6.5.

Na základe vyššie uvedených skutočností sa bude materiálový tok odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov preukazovať prednostne na základe informácií, ktoré budú poskytnuté RS
zo strany zberovej spoločnosti. Ako podklad k fakturácii budú doložené doklady v zmysle odsekov
6.2 a 6.3 tohto článku.

7.
7.1.

Podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce
Spôsob realizácie Informačných aktivít na území Obce:
Minimálne dvakrát ročne sa v Obci uskutoční informačná kampaň zameraná na zvýšenie triedeného
zberu a informovanie obyvateľov Obce o triedenom zbere, jeho význame zmysle a spôsobe.
Termín rozsah a spôsob informačnej kampane sa bude realizovať po vzájomnej dohode oboch
zmluvných strán. RS sa zaväzuje uskutočňovať propagáciu sep. zberu aj formou súťaže zberu napr.
papiera na základných školách. Propagácia sa po dohode s obcou realizuje aj formou úhrady
nákladov za propagačné materiály.
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8.

Určenie výšky nákladov na triedený zber v obci
Výška nákladov na triedený zber v Obci bude stanovená na základe dohody obce, zberovej spoločnosti
a OZV. Výška nákladov pre rok 2016 (Júl až December) sa rovná 1/2 ročných nákladov oddeleného
zberu z roku 2014 v rozsahu zmluvy o bud. zmluve.

9.

Práva a povinnosti zmluvných strán

9.1. RS je oprávnená - povinná:
9.1.1.

vykonávať v Obci overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu (ďalej len "Overenie
funkčnosti triedeného zberu") v zberovej spoločnosti s ktorou má RS uzatvorenú zmluvu
v zmysle §59 ods.4. zákona o odpadoch

9.1.2.

na základe vykonaného overenia funkčnosti triedeného zberu navrhovať Obci a tomu, kto
vykonáva na území Obce triedený zber zmeny systému triedeného zberu

9.1.3.

v zmysle
oddelene
zákonom
v zmysle

9.1.4.

znášať náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
znášať alikvótnu časť nákladov za dotriedenia zložiek triedeného zberu oddelene zbieranej
zložky komunálneho odpadu v Obci patriacej do vyhradeného prúdu odpaduna zbernom
dvore, s výnimkou prípadu uvedeného v § 59 ods. 9 zákona o odpadoch

9.1.5.

§ 59 ods. 9 zákona o odpadoch vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia
zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe a v prípade nedodržania
predpísaného zloženia-čistoty vyhotoví písomnú reklamáciu, ktorá sa bude riešiť
§ 81 ods. 10 zákona o odpadoch

9.2. Obec je oprávnená - povinná:
9.2.1.

požiadať RS o poskytnutie informácií týkajúcich sa predmetu a plnenia tejto zmluvy

9.2.2.

zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier,
plasty, kovy a sklo (na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov) v rozsahu
vyplývajúcom z § 81 ods. 8 zákona o odpadoch

10. Doručovanie a komunikácia
10.1. Ak táto Zmluva nestanovuje výslovne inak, musí mať akékoľvek oznámenie alebo iná komunikácia medzi
Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy písomnú formu a musí byť doručené osobne alebo
doporučenou poštovou zásielkou. Oznámenie doručované osobne sa považuje za doručené v okamihu jeho
odovzdania, oznámenie doručované poštovou zásielkou sa považuje za doručené tri pracovné dni po
odoslaní.
10.2. Okrem komunikácie týkajúcej sa
elektronickou poštou (e-mailom).

ukončenia tejto zmluvy môžu Zmluvné strany komunikovať aj

11. Trvanie a ukončenie zmluvy
11.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda právoplatnosť dňom podpisu druhou zo strán.
11.2. Táto zmluva nadobúda účinnosť ku dňu nadobudnutia účinnosti autorizácie RS, o ktorú RS požiada
v zmysle § 135 ods. 24 zákona o odpadoch.
11.3. Túto Zmluvu je možné vypovedať dohodou, alebo bez udania dôvodu k 31.12. každého kalendárneho roka
s 3 - mesačnou výpovednou lehotou.

4

12. Rozhodné právo - riešenie sporov
12.1. Táto zmluva sa riadi slovenským hmotným právom s vylúčením kolíznych noriem.
12.2. Všetky spory ktoré z tejto zmluvy vyplynú vrátene sporovojej platnosť, výklad, alebo zrušenie budú
riešené pred príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

13. Záverečné ustanovenia
13.1. Túto Zmluvu je možné meniť a dopÍňať iba na základe písomnej dohody medzi zmluvnými stranami
formou očíslovaných dodatkov.
13.2. Táto Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo záväzky medzi
ktoroukoľvek so zmluvných strán týkajúce sa rovnakého alebo podobného predmetu zmluvy.
13.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z ktorého každá zo zmluvných strán obdrží jedno
vyhotovenie. Zmluvné strany potvrdzujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, vážne
a že táto Zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Strany
vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto Zmluvu podpísali.
Strany potvrdzujú, že sú právne spôsobilé a oprávnené Zmluvu uzavrieť.

V Trnave, dňa: 20.01.2016

Za obec

Za "RS" - "OZV"

~~ ~
Ing. Eugen Lehotay,
Konatel' spoločnosti

.

RS, s.r.o.
Jána Sambucusa 27
917 01 Trnava
ICO: 47 545 101

Príloha č. 1. Tlačivo evidencie k systému triedeného zberu
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