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Zmluva č. NR151263_1
o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch

(ďalej len ako "Zm|uva") uzavretá medzi

Obec názov: Lipové
Sldloi Obecný úrad Lipové, Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča

O 00306541
e-mail: obec@|ipove.sk
Zastúpenáż Dáša Kovácsová, starostka
(ďalej ako ,,Obec“)

Obchodné meno: RECobal s.r.o.
Sldloz Bohrova 1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

O 47 257 997
lč DPH l Dlč: sK212O1O6285 l 2120106285
Bankové Spojenie Tatra banka a.s.
IBAN: SK47 1100 0000 0029 4301 5936
BIC (SWI FT) kód: TATRSKBX
Zapls v registri: Súd Bratislava l., odd. Sro., vl. č. 104851/B
Zastúpená: Ing. Claudia Gettlerová, konateľ
(ďalej ako ,,RECOBAL“)
(dalej spolu ako ,,zmIuvné strany“)

v nasledovnom znení:

Preambula

Táto Zmluva upravuje vzájomnú spoluprácu a práva a povinnosti zmluvných strán v oblasti
triedeného zberu, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.

Cieľom zmluvných strán je spoločne s organizáciami nakladajúcimi s odpadom umožniť výrobcom
obalov a občanom účinne a efektívne naplnenie úloh zberu a zhodnocovania odpadov z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov, a tým prispieť k predchádzaniu vzniku, resp. zníženiu množstva
odpadu a zvýšeniu úrovne ochrany životného prostredia.

Systém zberu a zhodnocovania odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktorý je
fungujúci, finančne efektívny, celoplošný, pre občana |'ahko dostupný a občanom akceptovaný, má
pre Obec zásadný význam z dôvodu zabezpečenia vysokej úrovne kvality života, životného
prostredia, zdravia a poriadku pre občanov.

Na dosiahnutie týchto cieľov uzatvárajú zmluvné strany túto Zmluvu.
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Skratky

2.1 Pri interpretácii jednotlivých pojmov a ustanovení tejto Zmluvy majú byť zohľadnené predovšetkým
ustanovenia Smernice O obaloch a Zákona o odpadoch, a tiež Obchodného zákonníka.

2.2 Pokial' nie je v Zmluve výslovne stanovené inak, definícia týchto pojmov je nasledovná:

Autorizácia:
Oprávnenie zo dňa 22.04.2016,Č.A.: 0009/OBALY/OZV/A/16-3.3, Sp. zn. 4695/2016-3.3
(18280/2016),vydané Ministerstvom, ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím Ministerstva
životného prostredia SR č. 13074/2019-1.8, 5129/2020 zo dňa 28.1.2020 a na základe ktorého
bolo RECOBAL podľa § 89 ods. 1 písm. b) Zákona o odpadoch udelené oprávnenie na výkon
činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov;

Ministerstvo:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky;

OZV:
RECOBAL ako Organizácia zodpovednosti výrobcov v zmysle znenia § 28 Zákon o odpadoch v
nadväznosti na § 59 Zákona o odpadoch pre oblast' obalov;

Zákon O odpadoch:
Zákon č. 79/2015 Z.z. zo 17. marca 2015 o odpadoch;

Obal:
Definícia v zmysle § 52 ods. 3 Zákona O odpadoch;

Neobalové výrobky a odpad z nich:
Deflnícia v zmysle § 73 ods. 3 Zákona O odpadoch;

Zmluva:
Táto predmetná Zmluva podľa § 59 ods. 3 Zákona O odpadoch;

VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce podľa § 81 ods. 8 Zákona o odpadoch, ktoré upravuje
podrobnosti ohľadom miestneho odpadového hospodárstva;

Zákon O ochrane osobných údajov:
Zákon č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zmluva O budúcej zmluve:
Zmluva uzavretá dňa xX.X›o‹.201X medzi Obcou a RECOBAL, na základe ktorej sa zmluvné strany
dohodli, pri splnení v Zmluve O budúcej zmluve blizsie špecifikovaných dôvodov uzavrieť túto
Zmluvu;

Zmluvná oblasť:
Celé územie Obce.

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle § 59 ods.
2 Zákona O odpadoch pri prevádzkovaní systému združeneho nakladania s odpadmi z obalov a s
odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov, v obci a všetkých
s tým súvisiacich práv a povinností vrátane odmeny za dohodnuté zmluvné služby aúkony. Táto
Zmluva sa nevzťahuje na nakladanie s oddelene vyzbieraným komunálnym odpadom z obalov z
iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov, za ktorý
zodpovedá pôvodca odpadu - fyzická osoba - podnikateľa právnická osoba.
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3. Vyhlásenia a záruky

3.1. RECOBAL vyhlasuje a zaručuje, že:
a) RECOBAL je právoplatne existujúca spoločnosť podľa slovenského práva a disponuje všetkými

potrebnými oprávneniami a súhlasmi, ako aj internými rozhodnutiami pre podpis a plnenie tejto
Zmluvy.

b) RECOBAL má právoplatnú Autorizáciu pre všetky druhy obalov, neobalových výrobkov resp.
odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov.

3.2. Obec vyhlasuje a garantuje, že:

a) Obec je právoplatne existujúca samosprávne jednotka podľa slovenského práva a disponuje
všetkými potrebnými oprávneniami asúhlasmi, ako aj internými rozhodnutiami pre podpis
a plnenie tejto Zmluvy.

b) Obec má uzatvorené zmluvy voblasti odpadového hospodárstva, ktoré sú bližšie uvedené
v Prílohe č. 1.

4. Zber

4.1. Na základe systému zberu popísaného v Prílohe č. 1 sa RECOBAL zaväzuje podl'a § 28 ods. 4
v nadväznosti na § 59 ods. 1 Zákona o odpadoch vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať
funkčný systém zberu vytriedených zložiek komunálnych odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednost' výrobcov. RECOBAL sa
zaväzuje zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre odpady z obalov a
odpady z neobalových výrobkov najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených pre
triedený zber komunálnych odpadov.

4.2. Podľa § 28 ods. 4 písm. e) Zákona o odpadoch sa RECOBAL zaväzuje zabezpečiť odobratie celého
množstva, v obci oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu z obalov a odpadu z
neobalových výrobkov a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým
vyhradeným prúdom odpadu.

4.3. RECOBAL v zmysle § 59 ods. 9 Zákona o odpadoch nie je zodpovedný za vyprázdňovanie zberných
kontajnerov, ktoré obsahujú inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená,
v rozsahu nad prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v prílohe č. 8a Zákona o odpadoch (pre rok
2020 do 40 % vrátane a pre rok 2021 do 35% vrátane). Za nakladanie s takto znečistenou
vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe zodpovedá Obec. Z dôvodu
nedostačujúceho výkladu tohto ustanovenia sa zmluvné strany dohodli, že uvedený percentuálny
podiel sa vzťahuje na hmotnostné percento. Ak by Ministerstvo životného prostredia SR alebo iný
príslušný úrad alebo záväzný právny predpis vyjasnil, že uvedený podiel sa nevzťahuje na hmotnosť,
ale na iné faktory, ako napr. objem, zmení sa výklad tohto zmluvného bodu a odber vzoriek podľa
Prílohy č. 2, bez toho aby bola potrebná osobitná dohoda.

4.4. RECOBAL sa v zmysle § 28 ods. 1 Zákona o odpadoch zaväzuje, umožniť Obci prepojenie jej
miestneho systému nakladania s komunálnym odpadom so systémom nakladania s vytriedenými
zložkami komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pričom podrobnosti o
prepojení lokálneho systému nakladania s komunálnym odpadom so systémom nakladania so
zložkami komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, budú stanovené v
osobitnej zmluve.

4.5. Podl'a § 81 ods. 7 písm. e) Zákona o odpadoch sa Obec zaväzuje umožniť RECOBAL-u zber
príslušného množstva v Obci vytriedených zložiek komunálnych odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov, ako aj umožniť na území Obce aj mimo oblasti komunálneho odpadu zber
príslušného množstva v obci vytriedených zložiek odpadov z obalov a z neobalových výrobkov.
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4.6. Pokiaľ je to potrebné, zavedie RECOBAL opatrenia na podporu

budovania triedeného zberu komunálneho odpadu za účelom zlepšenia jeho fungovania. Obec sa
I Szaväzuje, RECOBAL pri tom podporovať a - pokial' to spadá do pôsobnosti obce - prijatlzabezpečit

potrebné rozhodnutia, úpravy všeobecne záväzných nariadení v zmysle § 81 ods. 8 Zákona
o odpadoch, zmeny alebo úpravy

programu Obce, poskytnúť verejné priestranstvá a pozemky a urobit' všetky Ostatné kroky, ktoré
zvyčajne Obec v rámci komunálneho odpadového hospodárstva zabezpečuje a ktoré podľa
ustanovení Zákona o odpadoch nespadajú do kompetencie alebo zodpovednosti RECOBAL.

Evidencia a výkazníctvo

5.1. Spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene
vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov v zmysle § 59 ods. 3 písm. b) Zákona o odpadoch je
stanovený v Prílohe č. 2.

5.2. Zisťovanie podielu obalov podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy sa uskutočňuje na náklady Organizácie
zodpovednosti výrobcov.

5.3. Spôsob a forma
výrobkov v zmys

5.4. Obec týmto ude
preukazovania p
odpadu z neoba

i

preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových
e § 59 ods. 3 písm. c) Zákona o odpadoch sú stanovené v Prílohe č. 3.

uje RECOBAL súhlas používať Obcou vykazované množstvá odpadov na účely
nenia povinnosti zberu, prepravy, zhodnotenía alebo recyklácie odpadu z obalov a
ových výrobkov. Toto sa vzťahuje aj na vykúpený odpad podľa § 16 Zákona o

odpadoch, pokia
formuláre z Prílo

' výkup vykonáva Obec. Na vykazovanie množstva odpadov sa budú používať
y č 4

6.

h . .

Okamihom vloženia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, spadajúcich do predmetu
tejto Zmluvy, do zberných kontajnerov, prechádza vlastníctvo týchto materiálov na RECOBAL. Na
RECOBAL neprechádza vlastníctvo ostatných materiálov, ktoré nespadajú do predmetu tejto
Zmluvy, ani odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zo zberných kontajnerov, za ktoré
RECOBAL nie je zodpovedný v dôsledku znečistenia podľa § 59 ods. 9 Zákona o odpadoch.

5.5.

5.6. RECOBAL je oprávnená vykonávať kontrolu správnosti všetkých \lykazovaných údajov zo strany
Obce, týkajúcich sa triedeného zberu odpadov z obalov a z neobalových výrobkov. Za týmto účelom
je Obec je povinná poskytnúť RECOBAL na vyžiadanie bezodkladne úplne a správne údaje
a súvisiacu dokumentáciu

5.7. Obec je povinná nahlásiť RECOBAL aMinisterstvu životného prostredia údaje O produkcii
zmesového odpadu a komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových
výrobkov oddelene vyzbieraných v obci za predchádzajúci kalendárny rok vždy do 28. februára
nasledujúceho kalendárneho roka.

Informácie a vzdelávanie

6.1. Na podporu environmentálnej uvedomelosti, ochoty triediť odpad a využívať obecnú infraštruktúru
na zber odpadov, na znižovanie množstva odpadov a predchádzaniu jeho vzniku majú zmluvné
strany podľa pokynov vyplývajúcich zo Zákona o odpadoch a Prílohy č. 5 povinnosť zabezpečovať
informačné a vzdelávacie aktivity. ‹

6.2. RECOBAL principiálne znáša náklady na tieto informačné a vzdelávacie aktivity. Obec sa zaväzuje,
za týmto účelom poskytnúť priestory, reklamné tabule, informačné médiá ako miestne noviny, obecný
rozhlas a podobne.
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7. Zberová spoločnost'

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ten, kto v obci vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov, musí mať podľa § 59 ods. 4 Zákona o odpadoch uzatvorenú zmluvu s
RECOBAL. V záujme zachovania funkčného odpadového hospodárstva bude uprednostnená tá
spoločnosť, ktorá už má uzavretú zmluvu na zber a zhodnotenie komunálnych odpadov s Obcou.

7.2. Pokial' sa RECOBAL v zmysle § 81 ods. 23 Zákona o odpadoch nepodarí, v rámci Zákonom
stanovenej lehoty, uzavrieť Zmluvu s tým, kto vykonáva v obci triedený zber odpadov z obalov a
neobalových výrobkov, predloží RECOBAL v súčinnosti s obcou návrh alternatívneho riešenia, ktoré
by smerovalo k uzavretiu Zmluvy v rámci prijateI'ných podmienok pre Obec a RECOBAL. Obec sa v
takomto prípade zaväzuje využiť svoje právo vypovedať Zmluvu podľa § 81 ods. 23 Zákona o
odpadoch, resp. v zmysle § 81 ods. 13 Zákona o odpadoch v celom rozsahu alebo ak je to v súlade
s právnymi predpismi v rozsahu tej časti, ktorá je touto Zmluvou dotknutá.

8. Náklady a odmena

8.1. Výška nákladov a zodpovednosť za znášanie týchto nákladov sa riadia v zásade podľa predpisov
Zákona O odpadoch.

8.2. V zmysle § 59 ods. 3 písm. e) Zákona o odpadoch zmluvné strany uvádzajú, že výška nákladov na
triedený zber v Obci zodpovedá sume bližšie špecifikovanej v Prílohe č. 6.

8.3. RECOBAL je oprávnená vykonávať v Obci overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu, s
ciel'om zistenia primeranosti vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a
recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v oddelene
zbieraných zložkách komunálnych odpadov a navrhovať Obci a/alebo Zberovej spoločnosti zmeny
systému triedeného zberu za účelom zlepšenia jeho funkčnosti. Zmluvné strany sú povinné do 10
pracovných dní od doručenia písomných zlepšovacích návrhov, pokial' to bude zmluvnou stranou
požadované, uskutočniť O týchto zlepšovacích návrhoch ústne rokovania. V prípade, ak Obec alebo
Zberová spoločnosť tieto navrhnuté zmeny v priebehu 10 pracovných dní od doručenia zlepšovacích
návrhov resp. od ústnych rokovaní neuskutočnia, RECOBAL uhradí Zberovej spoločnosti od mesiaca
nasledujúceho po uplynutí lehoty na uskutočnenie návrhov iba náklady zodpovedajúce výške
obvyklých nákladov v príslušnom regióne v súlade so Zákonom o odpadoch a s príslušným
všeobecne záväzným právnym predpisom.

9. Doba platnosti zmluvy

9.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, najmenej však na obdobie dvoch kalendárnych rokov a
môže byť ukončená dolu uvedenými spôsobmi, stanovenými právnymi predpismi.

9.2. Obec je oprávnená túto Zmluvu ukončiť písomnou výpoveďou v súlade so Zákonom o odpadoch.

9.3. RECOBAL je oprávnená ukončiť túto Zmluvu písomnou výpoveďou:

a) bez udania dôvodu podľa ustanovenia § 582 ods. 1 Občianskeho zákonníka;

b) z dôvodov uvedených v Zákone o odpadoch;

c) z dôvodu porušeniu ustanovení ods. 5.6 a 5.7 tejto Zmluvy, ak nebolo toto porušenie napravené
podľa požiadavky RECOBAL do 30 dní od písomného upozornenia na toto porušenie. Pokial'
Obec nenapraví oznámené porušenie, ktoré je dôvodom pre vypovedanie tejto Zmluvy, môže
RECOBAL túto Zmluvu vypovedať prvý deň po uplynutí vyššie uvedenej lehoty na nápravu. Ak

5/13



`.-;'.§,_ 'ji `_, '.'.`. .E Ľ' ",..\:,* jj'
-E' -“-wiwvi/ ,M'=.,„.-" :‹.„..::

vo výpovedí nie je stanovené inak, nadobúda táto výpoved' platnosť v okamihu jej doručenia
druhej zmluvnej strane;

9.4. Ukončením Zmluw z akéhokoľvek dôvodu nie sú dotknuté žiadne d'aIšie práva ktorejkoľvek zo
zmluvných strán založené či súvisiace s porušením Zmluvy, ktoré je dôvodom výpovede, alebo s
akýmikoľvek ďalšími porušeniami tejto Zmluvy.

10. Povinnosť mlčanlívosti

10.1.Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivost' o tejto Zmluve avšetkej s ňou
súvisiace] dokumentácie, pokial' im Zákon neukladá povinnosť ich zverejniť.

10.2.Strany sa zaväzujú dodržiavať povinnosť mlčanlívost' upravenú v tejto Zmluve aj po splnení tejto
Zmluvy alebo po jej ukončení.

10.3.0bec zabezpečí, že táto Zmluva bude zverejnená alebo sprístupnená tretím osobám v zmysle
Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov alebo iných porovnateľných právnych predpisov len v zákonom stanovenom rozsahu a
pritom zostane zachovaná mlčanlivosť, resp. budú chránené obchodné tajomstvá aosobné
a prevádzkové údaje, v zákonom prípustnom rozsahu.

10.4.Zmluvné strany zabezpečia dodržiavanie Zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR a
vykonajú všetky potrebné opatrenia na ochranu u nich uložených údajov pred neoprávneným
prístupom tretích osôb. Zmluvné strany však nenesú zodpovednosť za to, ak tretie osoby
protiprávnym spôsobom získajú prístup k údajom. Pokial' zmluvné strany neporušia úmyselne alebo
z hrubej nedbanlivosti túto svoju povinnosť, je uplatnenie náhrady škody v tejto súvislosti vylúčené.

11. Doručovanie a komunikácia

11.1 .Ak táto Zmluva nestanovuje výslovne inak, musí mat' akékoľvek oznámenie alebo iná komunikácia
medzi zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy písomnú formu a musí byt' 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 prvom pokuse doručenia na aktuálne platnú adresu Zmluvnej strany uvedenú
v obchodnom registri, resp. adresu obce, aj ked' sa o zásielke nedozvedel.

11.2.0krem komunikácie týkajúcej sa sankcií a ukončenia tejto Zmluvy, môžu zmluvné strany
komunikovat' aj elektronickou poštou (e-mailom).

12. Záverečné ustanovenia

12.1.Ak by jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy boli, alebo budú úplne alebo čiastočne neplatné alebo
nevykonate|'né, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatného alebo
nevykonatel'ného ustanovenia Zmluvy bude platit' dojednanie, ktoré bude najviac zodpovedat
hospodárskemu účelu neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia pokiaľ, je to možné.

12.2.Práva a povinnosti z tejto Zmluvy možno len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej
zmluvnej strany previesť aj na tretie osoby.

12.3.Všetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy vyžadujú písomnú formu.
V I12.4.RECOBAL je oprávnená jednostranne menit' Zmluvu a jej prílohy v prípade, ak to budú vyzadovat

legislatívne zmeny týkajúce sa Zákona o odpadoch a súvisiacich všeobecne záväzných právnych
predpisov, a to avšak výlučne len v rozsahu príslušných legislatívnych zmien Zákona. O odpadoch
a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Účinnosť zmeny Zmluvy nastane dňom
nadobudnutia účinnosti príslušných legislatívnych zmien Zákona o odpadoch a súvisiacich
všeobecne záväzných právnych predpisov, nie však skôr ako dňom doručenia oznámenia
ovykonaných zmenách Obci. RECOBAL je oprávnená doručiť oznámenie Obci elektronickou
poštou (e-mailom).

6/13



12.5.Zmluvné strany prehlasujú, že sa s touto Zmluvou riadne oboznámili, jej obsah pochopili a na znak
svojho súhlasu ju podpisujú.

V ................................... ._ dňa ............................... ._

''''' "'ŘščaBÁ'Ľ'/ r‹ą:{aĺ.{è'|?í‹';'ĺf a-.ł':.'.':'‹'›';~§ła.'

Zoznam príloh:

1) Príloha č. 1: Popis zberného systému
2) Príloha č. 2: Spôsob zist'ovania podielu odpadov z obalov
3) Príloha č. 3: Spôsob a forma preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov

z neobalových výrobkov
4) Príloha č. 4: Formulár pre výkazy odpadov
5) Príloha č. 5: Program informačných a vzdelávacích aktivít
6) Príloha č. 6: Výška nákladov na triedený zber v obci
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Príloha č. 1
Popis zberného systému v Obci

1 . . . _ . POČBÍ k0|1Í3ĺ|19|'°V frekvenciaV Obcl e zaveden konta nerovy systém 9 9 - .
J y J plast kov VYV°z"

' plasty
' s lo
' na kovy

LJ(JCJC.)©(JC.J(.)L)L)L.)

Á

1* papieralepenka
11

1* k
11

M2* papieralepenka
<2* plasty
'2 sklo

2* na kovy
24* papieralepenka
24*
24* k
241)
11*
11
10*
66*-
12*
14*

nt

J

plasty
' s lo

* na kov
I)0|papie)lfa|epenka , ,ŽX l^^‹U§I`lMz"
00IpIasty 2, , LX W\(/ă\`0AQ.
I) I na kovy
D 700 I sklo
D01/1 8001 sklo . g

j 30 I skla  ,Í ,Zz j>uQlIÉ× germa*
ko ajnely na iné druhy odpadov W g

V Obci je zavedený vrecový systém počet vriec frfišťlggůia
._Vľ9Cĺ6 nãPš'=lPĺ6f .. .. „_ . 1. -_ _. .
vrecia na plasty 6061 ĺŕď 4x lzUUt/\IC`IĽ/ Ý
vrecia na sklo je ,_, _ g

.VFGGÍĚ 03 KÛVY - - . _
* vrecia na iné druhy ,odpadov "_ W g

V Obci sa nachádza zberový dvor počet kontajnerov frekvenciaÝ Ň W jj g vývozu
Kontajnery na papier a lepenku
kontajnery na plasty
kontajnery na sklo
kontajnery na kovy
kontajnery na neobaly z papiera
kontajnery na neobaly z plastov

. konta'nery na neobaly zo skla _
kontafnery na iné druhy odpadov X" 'Ť 1>0Cl\Q K

V Obci sa uskutočňuje mobilný zber frekvencia vývozu
apiera a lepenk

maj Kamadiry (X WL

Subjekty vykonávajúce zber na území Obce:

Názov organizácie, IČO Druh odpadu Frekvencia in ~
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Príloha č. 2
Spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov alalebo z neobalových materiálov

RECOBAL bude na vlastné náklady zist'ovat' podiel odpadov z obalov az neobalových materiálov
z uskutočňovaných zberov \lytriedených zložiek komunálnych odpadov na základe zmluvnej spolupráce so
Zberovou spoločnosťou, príp. inou externou dodávatel'skou organizáciou.

Zist'ovanie podielu odpadov z obalov sa bude vykonávať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) uskutočňovaním odborných analýz,

b) vážením vytriedených odpadov z obalov a / alebo neobalových materiálov,

c) vizuálnou kontrolou,

d) :ú miestnou ohliadkou,

e) inou formou.

V prípade prijatia jednotnej metodiky pre zist'ovanie zloženia komunálneho odpadu bude túto RECOBAL
uplatňovať aj na zisťovanie podielu odpadov z obalov a/ alebo neobalových materiálov.
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Príloha č. 3
Spôsob a forma preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov
z neobalových vy' robkov

Pôvodca odpadov z obalov
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania
IČO:
Prvé miesto zberu odpadov z obalov
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania
IČO:
Zodpovedná osoba:
Číslo registrácie/rozhodnutia:
Čas platnosti rozhodnutia:
Zariadenie na zhodnocovanie
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
Číslo rozhodnutia:
Čas platnosti rozhodnutia:
Meno a priezvisko/osoby zodpovednej za cezhraničný pohyb odpadu z obalov:

Údaje oodpade zjobażlov _" W *Í
. Názov odpadu Kód odpadu Kategória odpadu Hmotnosť (t) Kód nakladania

časavê abdubia

Vystavil: Dátum: Potvrdenie obce: Dátum:

Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis Odtlačok pečiatky, atmeno, priezvisko a podpis

Formulár musí obsahovať minimálne nasledovné informácie:

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

názov a sídlo organizácie zodpovednosti výrobcov, pre ktorú sa materiálový tok dokladuje
názov, množstvo a katalógové číslo odpadov z obalov;
pnlé miesto zberu na území SR s názvom a sídlom osoby, ktorá zber vykonala;
názov a sídlo prvého zariadenia na zhodnotenie odpadu činnosťami R1-R11;
názov, číslo, charakteristika a čas platnosti oprávnenia, na základe ktorého sa zhodnocovanie alebo recyklácie uskutočňuje,
názov a adresa orgánu, ktorý oprávnenie vydal ako aj kópia tohto oprávnenia spolu s úradne overeným prekladom so
štátneho jazyka;
v prípade zhodnocovania alebo recyklácie mimo územia SR - názov osoby zodpovednej za cezhraničnú prepravu odpadov
a množstvá dodané do pnlého zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov; _
časové obdobie, na ktoré sa doklad o materiálovom toku vzťahuje, po dodanie do prvého zariadenia na zhodnocovanie
odpadov;
doklad musí byť podpísaný zodpovedným zamestnancom osoby, ktorá prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie
odpadov a opatrený odtlačkom pečiatky.
doklad musí byť podpísaný zodpovedným zamestnancom mestského/obecného úradu mesta/obce, ktorélá je pôvodcom
odpadov a opatrený odtlačkom pečiatky.
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Príloha č. 4

Formulár pre výkazy odpadov

Obec preukazuje celkovú hmotnost' odpadov z obalov pochádzajúcich z domácností, ktoré boli na jej území
vyzbierané za účelom recyklácie alebo zhodnotenía za príslušný kalendárny rok vyplnením údajov vo
Formulári pre výkaz odpadov z obalov.

Formulár pre výkazy odpadov z obalov

Obec: Rok
Í Celková hmotnost' odpadov
Obalový materiál z domácností zozbieraných na

W území Obce (t)*
Sklo
Plasty
Papier a lepenka
Kovy Ocel'

Hliník
Kompozity na báze lepenky

Neobalový materiál

skla M
Plasty

Í Papier a lepenka
Spolu

*uvádza sa celková hmotnost' odpadov z obalov v tonách, zaokrúhlená na tri desatinné miesta.
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Príloha č. 5

Program informačných a vzdelávacích aktivít

Predmetom informačnej povinnosti výrobcu obalov je poskytnutie informácie konečným používateľom obalov
a neobalových výrobkov:

a) dostupných systémoch odoberania zálohovaných obalov, zberu, o zhodnocovaní a recyklácii
odpadov z obalov,

b) ich úlohe, ktorou prispievajú k zhodnoteniu a recyklácii odpadov z obalov,

c) význame označení na obaloch, ktoré sa na trhu vyskytujú.

Predmetom informačnej povinnosti výrobcu neobalových výrobkov je poskytnutie informácie konečným
používateľom neobalových výrobkov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov, ktoré
sú súčasťou komunálnych odpadov a o potrebe ich účasti na triedenom zbere, ktorou prispievajú k
zhodnoteniu a recyklácii odpadov z neobalových výrobkov.

RECOBAL sa zaväzuje uskutočňovať na území obce informačné a vzdelávacie aktivity zamerané na
zefektívnenie triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu. Na tento účel bude využívat' webové sídlo
obce, svoje vlastné webové sídlo, úradnú tabuľu. Minimálne raz za kalendárny štvrťrok uskutoční propagačné
a vzdelávacie aktivity týmito formami:

- informáciami na výveskách, prípadne inom mieste obvykle používanom na zverejňovanie oznamov
Obce,

- informačnými letákmi distribuovanými domácnostíam nachádzajúcim sa na území Obce,

- informáciami zaslanými prostriedkami elektronickej komunikácie.

Propagačné a vzdelávacie aktivity s celoslovenskou pôsobnosťou bude RECOBAL uskutočňovať oznamom
v tlači s celoslovenskou pôsobnosťou.
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Príloha č. 6

Výška nákladov na triedený' zber v Obci

Výška nákladov na triedený zber odpadov z obalov v obci bude vychádzat' z nákladov na uskutočnenie
všetkých dohodnutých činností medzi Obcou a Zberovou spoločnosťou vykonávajúcou triedený zber odpadov
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci v zmysle § 59 ods. 4 Zákona o odpadoch, pričom výška
nákladov na triedený zber bude určená v súlade so Zákonom o odpadoch a s príslušným všeobecne
záväzným právnym predpisom.
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