
DODATOK Č. 5
k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI

Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

zo dňa 20.06.2016 uzatvorenej

medzi:

NATUR-PACK, a.s., so sídlom Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, IČO: 35 979 798, zapísaná

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Č.: 3815/B, zastúpená:

Ing. Vladimír Šinák — predseda predstavenstva, IBAN: 5K26 7100 0000 0026 2785 2644
(d‘alej len „NATUR-RACK“)

a

Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61 ‚ 076 05 Cejkov, IČO: 00 332 276

(d‘alej len „Obec“)

(všetci d‘alej spoloČne aj len „Strany“)

v nasledovnom znení (d‘alej len „Dodatok“):

Vzhl‘adom na Iegislatívne Zmeny, ako aj na potrebu zefektívnenia plnenia jednotlivých ustanovení

Zmluvy majú Strany záujem na úprave a doplnení niektorých ustanovení Zmluvy, preto uzatvárajú

tento dodatok:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vČl. 1. sa vypúšťa znenie bodu 1.7. Zmluvy a nahrádza sa

novým znením:

„NA TUR-PACK je organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúcou

a zabezpečujúcou systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi

z neobalových výrobkov a vykonávajúcou svoju činnost v zmysle príslušných ustanovení

Zákona o odpadoch. NA TUR-PACK je zároveň oprávneným držitel‘om autorizácie na činnost

organizácie zodpovedností výrobcov. NA TUR-PACK zabezpečuje triedenie, zber, prepravu,

prípravu na opätovné použitie, zhodnocovanie, ako aj recykláciu odpadov z obalov a odpadov

z neobalových výrobkov najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených pre

triedený zber komunálnych odpadov, v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

NA TUR-PACK a Obec uzatvárajú Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania

s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov (ďalej len „Zmluva‘9, 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. 6. sa vypúšťa znenie bodu 6.4. Zmluvy a nahrádZa sa

novým Znením:
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„ V zmysle ustanovenia 59 ods. 4 Zákona o odpadoch uzatvorí NA TUR-PACK zmluvu

So spoločnostou, ktorá vykonáva na území Obce triedený zber odpadov z obalov a odpadov z

neobalových výrobkov (d‘alej len „Zberová spoločnosť9. Táto zmluva bude obsahovat najmä:

(a.) dohodu o špecitikáciinákladovna triedenýzberv rozlíšenínákladovna jednotlivé odpadové

materiály, ich výške, podmienkach úhrad a spösob fakturácie, (b.) spösob verifikovania

množstva oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu a vykonaných činností v rámci

triedeného zberu, (c.) spösob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a

odpadov z neobalových výrobkov, (U.) podrobnosti o minimálnej úrovni dotriedenia odpadov z

obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene vyzbieraných zložiek

komunálnych odpadov na účely materiálového zhodnotenia, (e.) spösob a špecifikáciu

zabezpečenia a vykonávania zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a
kompozitné obaly na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek

ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. 8. sa vypúšťa zneníe bodu 8.1. Zmluvy a nahrádza sa

novým znením:

„Výška nákladov na tnedený zber v Obci bude určovaná v súlade s 59 ods. I písm. g) Zákona

o odpadoch a na základe príslušných ustanovení predmetnej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou

a Zberovou spoločnostou. NA TUR-PA CK bude zohl‘adňovat tento zmluvný rámec a dodržiavat
príslušné zákonné povinnosti. Rozsah výšky nákladov na triedený zber bude dohodnutý v
zmluve medzi NA TUR-PACK a Zberovou spoločnostou, a to v zmysle ustanovenia 59 ods. 4

Zákona o odpadoch.“

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. 8. sa bez náhrady vypúšta znenie bodu 8.2 Zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. 12. sa vypúšťa znenie bodu 1 2.4. Zmluvy a nahrádza sa
novým znením:

„NA TUR-PACK je oprávnená vypovedat Zmluvu k 31. 12. kalendárneho roka bez udania
dövodu, pričom výpoved‘ musí byt doručená preukázateľne druhej Strane najneskör do 30.9.
príslušného kalendárneho roka v ktorom má byt zmluvný vztah ukončený. Okrem prípadu podľa
prve] vety je NA TUR-PACK oprávnená vypovedatZmluvu:

12.4.1. k 31. 72. kalendámeho roka v dösledku toho, ak súhrnný počet obyvatelbv v zmluvných

obciach na nasledujúci rok od 1. januára kalendárneho roka nezodpovedá trhovému podielu

NA TUR-PACK ako organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, lebo je väčší; výpoved‘ sa
musí doručit obci najneskör do 30. 11. v kalendámom roku, v ktorom má byt zmluvný vztah
ukončený, alebo

12.4.2. kedykol‘vek, ak to vyžaduje nutnost dosiahnutia súhrnného počtu obyvatel‘ov
v zmluvných obciach zodpovedajúceho trhovému podielu NA TUR-PACK ako organizácie
zodpovednosti výrobcov pre obaly, podl‘a 28 ods. 5 písm. Zákona o odpadoch; výpovedná

lehota uplynie ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom bola výpoved‘ obci doručená.“

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. 12. sa vypúšta znenie bodu 12.5. Zmluvy a nahrádza sa
novým znením:
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„Výpoved‘ podl‘a bodu 12.3 ptvej vety musí byť druhej Strane preukázatel‘ným spösobom
odoslaná najneskör do 30. 09. kalendárneho roka, v ktorom má byť zmluvný vztah ukončený.“

7. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha Č. 1 Popis systému triedeného zberu v obci sa mení

a nahrádza doterajšie znenie a jej nové znenie tvorí súčasť tohto Dodatku.

8. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

9. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1) rovnopise

pre každú Stranu.

10. Zmluvné strany potvrdzujú, že Dodatok uzatvorili po vzájomnej dohode, slobodne, vážne,

určite a zrozumiteľne.

V Bratislave dňa 13.1.2023

- a.
Ečjkakk 2

821 01 Brtisava
CO: 35 979 708

NATUR-PACK, a.s.
Ing. Vladimír Šinák

predseda predstavenstva

V Zemplínskom Jastrabí, dňa

Obec Zem plinske Jastbie

‚‚. Daníel Kenderka

starosta obce
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Prĺloha Č. I — Popis systému triedeného zberu v obci platný od 1. 1. 2023

ldentifikaČné údaje obce:

Názov: Obec Zempiínske Jastrabie

Adresa; Hiavná 27/61, 076 05 Ce] kov

ičo; 00332216

Štatutár; Daniel Kenderka, starosta obce

Komodita I Typ zbernej Objem
Počet ZN Počet zberov Objem

Cena
ZN

(ks I zber) za rok (I I rok) (EUR bezkombinácia nádoby (ZN)
(1) DPH I rok)

papier vrece 120 250 6 180 000
Je

papier SPOLU 180 000 stanovená

sklo vrece 120 200 4 96 000 v zmysle
59, ods. 4,

sklo SPOLU 96 000 písm. a)
plasty, kovy, kompoz vrece 120 530 12 763 200 Zákona o

odpadoch
plasty, kovy, kompoz SPOLU 763 200

SPOLU I 039 200

Zberová spoloČnost‘ vykonávajúca triedený zber v obci:

Názov; KOSIT as.
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