DoDAToK č.2
k

zMLUvE o zABEzpEčENísysrÉuu zonužeruÉnoNAKLADANIA s oDpADMlz oBALoV
zo dňa 20.6.2016 uzatvorenej

medzi:

NATUR-PACK, a.s., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, lČo: 35 979 798, zapísaná
V obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: sa, Vložka č.: 3815/B, zastúpená: |ng.
2627852644111oO, lBAN: sK26 11oo oooo 0026
Vladimír Šiná.k- predseda predstavenstva, čísloúčtu:
2785 2644
(ďalej len,,NATUR-PACK')

obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno, lČo: oo 321 648
(ďalej len ,,obec");

(všetci ďalej spoločne aj len ,,Strany")
V

nasledovnom znení (ďalej len ,,Dodatok"):

Vzhradom na legislatíVne zmeny zákona o odpadoch, ako aj na potrebu zeíektíVneniaplnenia
jednotlivých ustanovení Zmluvy majú Strany záujem na úprave a doplnení niektoných ustanovení
zmluvy, preto uzatvárajú tento dodatok:

1.

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

spósob zisťovania a veňfikácie skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho
odpadu V zbernej nádobe pre ňu určenej podía § 59 ods, 9 Zákona o odpadoch."

'(|
2.

Zmluvné strany sa dohodli, že ěl, 1.4. Zmluvy sa rušía nahrádza nasledovným znením:

,,Obec je d'alej, okrem iného, v zmysle príslušných ustanoveni Zákona o odpadoch povinná

zavedenie

zabezpečiť

a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, sklo, kovy a

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, najmenej v rozsahu Cierov zberu ustanovených
V prílohe č. 3a zákona o odpadoch a požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych

odpadov, ako aj umožniť organizácii zodpovednosti Výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber
Vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
a to základe zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov."

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že č|. 4.1 . Zmluvy sa rušía nahrádza sa nasledovným znením:

,,Ak debj nie je uvedené inak, v Obci sa realizuje triedený zber papiera, skla, plastov, kovov a
Viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky prostredníctvom farebne odlíšených
zbernýCh nádob. Konkrétny systém triedeného zberu v obcije uvedený V Prílohe 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- vykonávať priebežn(l kontrolu skutďného zloženja oddelene zbieranej zložky komunálneho
odpadu v zbernej nádobe pre ňu uňenej. Ak sa zistí, že jej obsah zahíňa inú zložku komunálneho

odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, a to v rozsahu nad prípustntr mieru znečistenia
ustanovenú v prílohe č. 8a Zákona o odpadoch (45 % pre rok 2019, 40 %io pre rok 2020, 35 % pre rok
2021), za nakladanie s takto Vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu V uvedenej zbernej nádobe
zodpovedá obec.
9.1.2. vykonávať v Obci overenie funkčnosti a nákladovosti tiedeného zberu Obce (ďalej len

"Overenie
funkčnosti triedeného zberu") u toho, kto vykonáva V tejto obcí zber, s cielom zistiť primeranosť
vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov nachádzajťtcich sa v oddelene zbieraných zložkách komunálnych
odpadov;

9.1.3. na základe vykonaného overenia funkčnosti tiedeného zberu navrhovať obci a tomu, kto
vykonáva na územíobce tňedený zber, zmeny systému triedeného zberu za úěelom zlepšenia jeho
funkčnosti:
9.1.4. uhrádzat'tomu, kto v Obcivykonáva triedený zber, iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých
nákladov v príslušnom regióne, ak Obec alebo ten, kto vykonávať v Obci tňedený zber komunálneho
odpadu neuskutočnízmeny v systéme triedeného zberu navrhnuté zo strany NATUR-PACK: náklady
presahujúce výšku obvyklých nákladov v príslušnom regióne je povinná takejto osobe uhradiť Obec,"

5. Zmluvné strany sa

dohodli, že čl. 9.4.1 . ZmlUVy sa rušía nahrádza sa nasledovným znením:

VykonáVanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, sklo.
"zabezpečit' zavedenie a
kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, najmenej v rozsahu cierov, zberu
ustanovených v prílohe č. 3a Zákona o odpadoch a požiadaviek ustanovených na tiedený zber
komunálnych odpadov."

6.

Zmluvné strany sa dohodli, žezaě1.9.4.1. Zmluvy sa dopÍňa nový č|,9.4,2, s nasledovným znením:

,,9.4.2. nahlásiť NATUR-PACK údaje o množstve komunálnych odpadov podla katalógových čísel
odpadov za predchádzajúci kalendámy rok do 28- 2. aktuálneho roka."

7.

zmluvné strany sa dohodli, že čl. 9.5.1 prvý odstavec sa rušía nahÉdza sa nasledovným znením:

aV súlade s ustanovením
písm. fl zákona o odpadoch sa strany dohodli, že spósob zisťovania a Verifikácie
skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej
bude vykonávaný nasledujticim spósobom:"

,,V zmysle ustanovenia § 59 ods, 9 Zákona o odpadoch a č1.9.1,1. zmluvy

§ 59 ods. 3

E. Zmluvné strany sa

dohodli, že čl. 12.3. zmluvy sa rušía nahrádza sa nasledovným znením:

,,obec je opráVnená vypovedat' zmluvu s NATUR-PACK k31, 12. kalendárneho roka bez udania
dóvodu- |)bec móže vypovedať zmluvu s NATUR-PACK počas kalendárneho roka iba z dóvodu
porušenia povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov podra § 28 ods. 4 písm. a) alebo e) zákona
o odpadoch."

9. Zmluvné strany sa

dohodli,

žečl.12.5.Zmluw sa rušía nahrádza sa nas|edovným znením:

,,Výpoveď musí byť doručená druhej Strane najneskór do 31. 10. kalendárneho roka,
(dva) mesiace pred koncom príslušnéhokalendárneho roka."
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10.Zmluvné strany sa dohodIi, že čl.
11

,

,l4,1, sa rušíV plnom rozsahu.

ostatné ustanovenia ZmlUVy zostáVajú týmto Dodatkom nezmenené,

12.Dodatok je Vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1) vyhotovení
pre každúStranu,
,l3.Dodatok uzatvorili Strany slobodne, vážne, určite a zrozumitelne.

V Bratislave dňa

7 .1

.2019

....,,.i1..,....,.,,,.,,.,,,

NATUR-PAcK, a,s.
lng. Vladimír Šinák
predseda predstiavenstva

V strečne, dňa(

obec strečno
Bc. Dušan Štadáni
starosta obce
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