
DoDAToK Č. 2

k zMLuvE o zuBEzpečeruí sysrÉruu zonužeruÉHo NAKLADANIA s oDpADMl z oBALoV

zo dňa 13,6.2016 uzatvorenej

medzi:

NATUR_PACK, a.s., so sídlom Ružová dolina 6, B21 OB Bratislava, lČo: 35 979 79B, zapísaná

vobchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka Č.: 3815/B, zastÚPená: lng.

Vladimír šinar _ predseda predstavenstva, číslo účtu.26278526441110O, lBAN: SK26 1 100 0000 0026

2785 2644

(d'alej len,,NATUR-PACK")

A

Obec Rokycany, Rokycany 45, O82 41 Bajerov, tČO: OO 327 701

(d'alej len ,,Obec");

(všetci d'alej spoločne aj len ,,Strany")

v nasledovnom znení (d'alej len ,,Dodatok"):

Vzhl'adom na legislatívne zmeny Zákona o

jednotlivých ustanovení Zmluvy majú Strany

Zmluvy, preto uzatvárajú tento dodatok:

odpadoch, ako aj na potrebu zefektívnenia plnenia

záulem na úprave a doplnení niektorých ustanovení

1. Zmluvné strany sa dohodli, že PREAMBULA 1.1. sa dopiňa nasledovným znením:

,,(fl spósob zist'ovania a verifikácie skutočného zloženia oddelene zbieranej zloŽky komunálneho

odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej podl'a § 59 ods. 9 Zákona o odpadoch_"

2. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 1 .4. Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením.

,,obec je d'alej, okrem iného, v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch povinná zabezPeČit'

zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, sklo, kovY a

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, najmenejv rozsahu ciel'ov zberu ustanovených

v púlohe č, 3a Zákona o odpadoch a požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnYch

odpadov, ako aj umožnit' organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej nákladY, zber

vytriedených ztožiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uptatňuje rozšírená zodpovednost'výrobcov,

a to záktade zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov."

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ól. 4.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

,,Ak d,alej nie je uvedené inak, v obci sa realizuje triedený zber papiera, skla, plastov, kovov a

viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze tepenky prostrednÍctvom farebne odlíŠených

zberných nádob. Konkrétny systém triedeného zberu v obcije uvedený v Pillohe Č- 1 tohto dodatku."

4. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 9.,1 . Zmluvy sa mení a dopíňa nasledovne:
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,,9.1,1, vykonávat' priebežnú kontrotu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho

odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej, Ak sa zistí, že jej obsah zahíňa inú zložku komunálneho

odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, a to v rozsahu nad prípustnú mieru znečistenia

ustanovenú v pillohe č, 8a Zákona o odpadoch (45 % pre rok 2019, 40 % pre rok 2020, 35 % pre rok

2021), za nakladanie stakto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe

zodpovedá obec.

9.1 .2. vykonávat'v Obci overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu Obce (d'alej len ,,Overenie

funkčnosti triedeného zberu") u toho, kto vykonáva v tejto Obci zber, s cielbm zistit' primeranost'

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;

9.1.3. na základe vykonaného Overenia funkčnosti triedeného zberu navrhovat' Obci a tomu, kto

vykonáva na území Obce triedený zber, znien,i systému triedeného zberu za účelam zlepšenia jeho

funkčnosti,

9.1 .4. uhrádzat'tcmu, kto v Obci vykonáva triedený zber, iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých

nákladov v pilslušnom regióne, ak Obec alebo ten, kto vykonávat'v Obcitiedený zber komunálneho

odpadu neuskutoční zmeny v systéme triedeného zberu navrhnuté zo strany NATUR-PACK; náklady

presahujúce výšku obvyklých nákladov v príslušnom regióne je povinná takejto osobe uhradit'Obec."

5, Zmluvné strany sa dohodli, že č1.9,4.1, Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

,,Zabezpečit'zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, sklo,

kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, najmenej v rozsahu ciel'ov zberu

ustanovených v pillohe č. 3a Zákona o odpadoch a požiadaviek ustanovených na triedený zber
komunálnych odpadov."

6. Zmluvnéstranysadohodli,žezač1.9.4.1.ZmluvysadopÍňanovýč1.9.4.2.snasledovnýmznením:

,,9.4.2. nahlásit' NATUR-PACK údaje o množstve komunálnych odpadov podl'a katalógových čísel
odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. 2. aktuálneho roka."

7, Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 9.5.1 prvý odstavec sa ruší anahrádza sa nasledovným znením:

,,V zmysle ustanovenia § 59 ods. 9 Zákona o odpadoch a č1.9.1.1. Zmluvy a v súlade s ustanovením

§ 59 ods. 3 písm. f) Zákona o odpadoch sa Strany dohodli, že spósob zist'ovania a verifikácie

skutočného zloženia oddelene zbieranejzložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej

bude vykonávaný nasledujúcim spósobom :"

8. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 12,3. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

,,Obec je oprávnená vypovedat'zmluvu sNATUR-PACK k31. 12. kalendárneho roka bez udania

dóvodu. Obec móže vypovedat' zmluvu s NATUR-PACK počas kalendárneho roka iba z dóvodu
porušenia povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov podl'a § 28 ods. 4 písm. a) alebo e) Zákona
o odpadoch,"

9, Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 12.5. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

,,Výpoved'musí byt'doručená druhej Strane najneskór do 31. 10. kalendárneho roka, t. j. najmenej 2

(dva) mesiace pred koncom príslušného kalendárneho roka."
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10.Zmluvné strany sa dohodli, že č1.14,1. sa rušív plnom rozsahu.

11. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

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

pre každú Stranu.

13. Dodatok uzatvorili Strany slobodne, vážne, určite a zrozumitel'ne.

V Bratislave dňa 7.1.2019

NATUR-PAGK, a.s.

lng. Vladimir Šinár
predsedaoredffingry"u 

], €l.s.

i ;o i'r§
tč J, ,|i_"lztlrgt4

V Rokycanoch, dňa

,r"/,:"""""""""""
ó6ec Rokycany

Miloš Jaš, starosta obce
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ldentifikačné údaje obce:

Názov:

Adresa:

tčo:

štatutár:

Obec Rokycany

Rokycany 45,082 41 Bajerov

00 327 701

Miloš Jaš,, starosta obce

Komodita /
kombinácia

Typ
zbernej
nádoby

(zf.J)

Objem
zN
(|)

Počet ZN
(ks / zber)

Počet
zberov
za rok

Objem
(l/ rok)

Cena
(EUR / rok}

papler kontajner 1 100 5 1,2 66 000

Celkový ročný náklad
triedeného zberu v obci:

papler SPoLU 66 000

sklo kontajner 1 100 9 12 118 800

sklo SPoLU 118 800

plasty kontajner 1 100 25 t2 330 000

plasty SPoLU 330 000

kovy Vrece 1,20 186 2 44 640

kovy SPoLU 44 640

vkm Vrece 1,20 186 2 44 640

vkm SPoLU 44 640

sPotU 604 080 3 495,84

Zberov á spoloč nost' vykonávaj ú ca triedený zb9ly!!c l :

Fúra, s.r.o
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