
DODATOK Č. 1
k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU FINANCOVANIA TRIEDENÉHO ZBERU

zo dňa 2.1.2019 uzatvorenej

medzi

1. 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,
(ďalej len „NATUR-PACK“);

a

2. Technické služby mesta Trebiiov, príspevková organizácia, so sídlom Stavebná 2165,
075 01 Trebišov, IČO: 00188433, zapísaná v živnostenskom registri Okresného súdu 
Trebišov, 6. živnostenského registra 811-4550, Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, 
a.s., IBAN: SK80 5200 0000 0000 0626 7726
(ďalej len „Spoločnosť“);

(všetci ďalej spoločne aj len „Strany1’)

v nasledovnom znení (ďalej len Dodatok11):

1. PREAMBULA

1.1. Strany majú záujem na úprave a doplnení niektorých ustanovení Zmluvy, preto uzatvorili 
tento Dodatok.

2. PREDMET DODATKU

2.1. Strany sa dohodli, že bod 2.2, písm. a) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením:
„Triedený zber komunálnych odpadov -  činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky 
komunálnych odpadov, ktoré zahŕňajú aj odpady z obalov a odpady z neobalových 
výrobkov. Triedený zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov z obalov a 
neobalových výrobkov v Obci sa realizuje prostredníctvom zberných nádob (vriec, 
kontajnerov), zberných dvorov, mobilného zberu, prípadne školských zberov. Akékoľvek 
zmeny systému zberu môže navrhnúť ktorúkoľvek zo Strán, a to z dôvodu naplnenia tzv.
Štandardov zberu a cieľov zberu (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z„ ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení n. p.), ako aj optimalizácie a 
účelnosti triedeného zberu odpadov. Zmeny v Harmonograme zberu zo strany Spoločnosti, 
medzi ktoré patria zmeny v počte zberných nádob (vriec, kontajnerov), vo frekvencii zberu, 
zbieraných komodít, kombinácií zberu, vzniku nových zberných dvorov, či zmena systému 
zberu na zberných dvoroch, prípadne investície majúce priamy súvis so zberom odpadov 
z obalov a z neobalových výrobkov, podliehajú výlučne písomnej dohode obidvoch 
zmluvných strán.“

2.2. Strany sa dohodli, že bod 2.2, písm. h) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením:

&
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„Zberné nádoby -  zberná nádoby na zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych 
odpadov z obalov a z neobalových výrobkov musia spĺňať parametre a musia byť označené 
štítkom v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v platnom 
znení."

2.3. Strany sa dohodli, že bod 3.1 Zmluvy sa ruSÍ a nahrádza novým znením:
„Triedený zber týchto zložiek komunálneho odpadu: papier a lepenka, sklo, plásty, kovové 
obaly a vlacvrstvovó kombinované materiály na báze lepenky sa najčastejšie vykonáva 
vrecovým zberom, kontajnerovým zberom, zberom prostredníctvom zberných dvorov, 
mobilným zberom prípadne školskými zbermi.„

2.4. Strany sa dohodli, že bod 3.8 pfsm. c) Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znenfm:
„zaslať elektronický výkaz o vyzbieraných množstvách odpadov podľa katalógových čísel 
odpadov, spôsobe zberu (vrecový e kontajnerový zber, zber prostredníctvom zberných 
dvorov, mobilný zber, prípadne školské zbery) po jednotlivých obciach. Súčasťou 
elektronického výkazu o vyzbieraných množstvách je  aj údaj o nakladaní s odpadom 
činnosťou R1 alebo D1 pochádzajúci z Medeného zberu odpadov z obalov a odpadov z 
neobalových výrobkov za uplynulý mesiac. Všetky údaje sa podávajú do 20. dňa v mesiaci, 
prostredníctvom webovej stránky www.zber.naturpack.sk “

2.5. Strany sa dohodli, že bod 4.1 Zmluvy sa ruSf a nahrádza novým znením:
„ V zmysle ustanovenia § 59 ods. 9 Zákona o odpadoch platí, že organizácia zodpovednosti 
výrobcov je  oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene 
zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej. Ak zistí, že je j 
obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, v 
rozsahu nad prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v Zákone o odpadoch, za nakladanie 
s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe 
nezodpovedá táto organizácia zodpovedností výrobcov, ale obec."

2.6. Strany sa dohodli, že bod 4.4 Zmluvy sa ruáí a nahrádza novým znením:
KV prípade, ak NATUR-PACK uskutoční priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene 
zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej a zistí, že v určenej 
zbernej nádobe sa nachádzala iná zložka komunálneho odpadu v rozsahu nad prípustnú 
mieru znečistenia ustanovenú v Zákone o odpadoch, má právo požiadať Spoločnosť, aby 
náklady súvisiace so zabezpečením nakladania s odpadom umiestneným v predmetnej 
zbernej nádobe niesla Obec; Spoločnosť je  povinná takejto požiadavke NATUR-PACK 
vyhovieť."

2.7 Strany sa dohodli, že bod 5.4.1, pfsm. a) Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znenfm:
„zaslať elektronický výkaz o zhodnotení odpadov (tzv. materiálový tok) o zhodnotených 
množstvách odpadov podľa katalógových čísel do 35 dní po ukončení štvrťroka, za ktorý 
sa výkaz podáva, a to prostredníctvom webovej stránky www.zber.naturpack.sk -p la tí pre 
vrecový zber, kontajnerový zber, zber prostredníctvom zberných dvorov, mobilný zber 
prípadne školské zbery."
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2.8. Strany sa dohodli, že adresa v bode 7.1 sa mení nasledovne:
A k  adresované NATUR-PACK:
Bajkalské 25
821 01 Bratislava
Email: obchod@naturpack.sk“

2.9. Strany sa dohodli, že Prfloha ä. 2 Zmluvy Špecifikácia nákladov na triedený zber odpadov 
z obalov a odpadov z neobalovfch výrobkov v obci v E UR/rok a EUR/mesiac Harmonogram 
zberu sa mení a je neoddeliternou súčasťou tohto Dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

3.2. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1) 
vyhotovení pre každú stranu.

3.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami a účinnosť dňom 1.1.2020.

3.4. Dodatok uzatvorili zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne.

V Bratislave, dňa 2.1.2020

NATUR-PÁCK, a.s.
Ing. Vladimír Šinák' predseda predstavenstva

V Trebišove, dňa J . /■

Technické služby mesta Treblšov, príspevkový rganlzácia
Michal Davala, riaditeľ spoločnosti
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Príloha č. 2
Špecifikácia nákladov na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobálových výrobkov v obci v EUR/rok a EUR/mesiac 

Harmonogram zberu
Obec Komodita/

kombinácia
Typ zbernej 
nádoby (ZN)

Objem
ZN
(■)

PočetZN 
(ks /  zber)

Počet zberov 
za rok

Objem
(l/ro k )

Cena* 
(EUR / 1  ZN)

Cena
(EUR/rok)

Trebišov papier vrece 120 2 230 12 3 211200 0,440 11774,40
Trebišov papier kontajner 1100 54 52 3 088 800 4,200 11793,60
Trebišov papier iné 1500 5 12 90 000 7,660 459,60
Trebišov papier SPOLU 6 390000 24027,60
Trebišov sklo vrece 120 2 230 12 3 211 200 0,440 11774,40
Trebišov sklo kontajner 1100 54 52 3088 800 4,200 11793,60
Trebišov sklo iné 1500 5 12 90000 7,660 459,60
Trebišov sklo SPOLU 6390000 24027,60
Trebišov kovy iné 1500 5 12 90000 7,660 459,60
Trebišov kovy SPOLU 90000 459,60
Trebišov plasty, kovy, vkm vrece 120 2300 12 3 312 000 0,440 11774,40
Trebišov plasty, kovy, vkm kontajner 1100 54 52 3 088 800 4,200 11793,60
Trebišov plasty, kovy, vkm iné 1500 5 12 90 000 7,660 459,60
Trebišov plasty, kovy, vkm SPOLU 6490 800 24 027,60
Trebišov SPOLU 19360800 72 542,40
ZBER. SPOLOČNOSŤ papier SPOLU 6390000 24 027,60
ZBER. SPOLOČNOSŤ sklo SPOLU 6390000 24027,60
ZBER. SPOLOČNOSŤ kovy SPOLU 90 000 459,60
ZBER. SPOLOČNOSŤ plasty, kovy, vkm SPOLU 6490800 24027,60
ZBER. SPOLOČNOSŤ SPOLU 19360800 72 542,40

Fakturácia (EUR bez DPH/mesiac) 6045,20

* Pozri.: Jednotkové ceny sú znížené o výnosy získané z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadov (§ 27, odst. 5 Zákona č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch).
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