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S!: čska 1E

331 02 Bratislava

DODATOK Č. 2
k
ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV

A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
uzatvorenej medzi

SEWA, a.s., so sídlom Sliačska 1 E, 831 02 Bratislava, IČO: 35 942 355, zapísaná v obchodnom

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3625/B,
(ďalej len „SEWA“);
a
Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov, IČO: 00304948

(ďalej len „Obec“),

(ďalej spoločne aj len „Strany”)
1.

PREAMBULA

SEWA a Obec uzatvorili dňa 30.6.2016 Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s
odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov (ďalej len „Zmluva“), ktorá v súlade s § 59
ods. 3 a súv. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpuisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“).
2.

PREDMET DODATKU

2.1.

V bode 1.7 Zmluvy sa slová „zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmysle“
nahrádzajú slovami „zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení“.

2.2.

Bod 4.1 Zmluvy sa mení tak, že znie:
„4.1.

Ak ďalej nie je uvedené inak, v Obci sa realizuje triedený zber prostredníctvom
farebne odlíšených zberných nádob (spravidla: papier, sklo, plasty, kovové obaly a
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozitné obaly)).
Konkrétny systém triedeného zberu v Obci je uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.“

2.3.

Bod 4.1.1. Zmluvy sa vypúšťa.

2.4.

Bod 7.1.1. Zmluvy sa mení tak, že znie:

„7.1.1. Minimálne jeden krát za kalendárny štvrťrok sa v Obci uskutoční informačná kampaň
zameraná na zvýšenie triedeného zberu a informovanie obyvateľov Obce o
triedenom zbere, jeho význame a spôsobe, o význame značiek na obaloch, ktoré

znamenajú, že obal je možné zhodnotiť a pod. Informačná kampaň bude realizovaná

najmä na základe vzájomnej dohody Strán, pričom podľa povahy príslušných
informačných aktivít sa zvolí vhodný spôsob ich sprístupnenia. Ak SEWA pri plnení
povinností uložených podľa § 28 ods. 4 písm. g) Zákona o odpadoch poskytne Obci
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materiály

obstarané

SEWA

(napr.

informačné

letáky,

vzdelávacie

články,

videoreportáže a pod.), Obec tieto materiály bez zbytočného odkladu vhodným
spôsobom sprístupní tak, aby sa stali prístupné čo najširšiemu okruhu obyvateľov
Obce a na základe požiadavky SEWA zabezpečí ich priebežnú obmenu. Vhodným
spôsobom sprístupnenia sa podľa formy jednotlivých materiálov rozumie postup

v súlade s 7 ods. 3 písm. b) vyhlášky č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti
výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
v platnom znení.“

2.5.

V bode 8.1 Zmluvy prvej vete sa na konci pred bodkou dopĺňajú slová „a zároveň na základe

príslušných ustanovení Zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov“.
2.6.

Článok 9 sa mení tak, že znie:
„9.

9.1.
9.1.1.

PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN
SEWA je oprávnená najmä:
vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky
komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej. Ak sa zistí, že jej obsah

zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, a to
v rozsahu nad prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v prílohe č. 8a Zákona
o odpadoch, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu
v uvedenej zbernej nádobe zodpovedá obec;
9.1.2.

vykonávať v Obci v súčinnosti s Obcou overenie funkčnosti a nákladovosti

triedeného zberu Obce (ďalej len „Overenie funkčnosti triedeného zberu“) u toho,
kto vykonáva v tejto Obci zber, s cieľom zistiť primeranosť 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 navrhovať Obci a
tomu, kto vykonáva na území Obce triedený zber, zmeny systému triedeného zberu

za účelom zlepšenia jeho funkčnosti;
9.1.4.

uhrádzať tomu, kto v Obci vykonáva triedený zber, iba náklady zodpovedajúce
výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne, ak Obec alebo ten, kto vykonáva
v Obci triedený zber komunálneho odpadu, neuskutoční zmeny v systéme
triedeného zberu navrhnuté zo strany SEWA; náklady presahujúce výšku obvyklých

nákladov v príslušnom regióne je povinná takejto osobe uhradiť Obec.
9.2.

Práva a povinnosti Strán v súvislosti so zisťovaním a verifikáciou zloženia oddelene
zbieranej zložky komunálneho odpadu:

Strany dohodli, že spôsob zisťovania a verifikácie skutočného zloženia oddelene
zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej bude
vykonávaný nasledujúcim spôsobom: SEWA oboznámi písomne alebo e-mailom
Zberovú spoločnosť a súčasne Obec o svojom zámere vykonať priebežnú kontrolu
skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu minimálne tri
pracovné dni vopred, a to s uvedením dňa, hodiny a miesta začatia priebežnej
kontroly. Následne sa v deň začatia priebežnej kontroly, za účastí povereného
pracovníka SEWA a zástupcov Zberovej spoločnosti a Obce, vyzbierajú zberné
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vrecia/nádoby, ktoré určil poverený pracovník SEWA ústnym podaním a ktoré budú
uvedené v Protokole o verifikácií skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky

komunálneho odpadu. Takto vyzbierané zberné vrecia/nádoby sa vhodným

spôsobom

označia,

odvezú

na

zberné

miesto

prevádzkované

Zberovou

spoločnosťou, kde sa obsah najprv zváži, roztriedi podľa metodiky pre určenie
zloženia odpadu a následne určí pomer odpadov spadajúcich pod rozšírenú

zodpovednosť výrobcov k pomeru ostatných odpadov. Takto zistené výsledky sa
uvedú do protokolu a stávajú sa záväznými pre všetky tri zúčastnené strany. V
rámci jednej kontroly je možné uskutočniť kontrolu v maximálne 10 zberných
nádobách a 30 zberných vreciach.

9.3.

9.3.1

Obec je povinná:
priebežne vykonávať opatrenia na zabezpečenie funkčnosti triedeného zberu v
Obci a odstraňovať nedostatky zistené vlastnou činnosťou alebo oznámené zo
strany SEWA;

9.3.2

nahlásiť SEWA údaje o množstve komunálnych odpadov podľa katalógových čísel
odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. 2. aktuálneho roka;

9.3.3

v prípade zmeny Zberovej spoločnosti informovať SEWA čo najskôr, už pri zámere
Obce zmeniť Zberovú spoločnosť alebo inej skutočnosti indikujúcej zmenu,
o zmene a o podmienkach, ktoré bude od novej Zberovej spoločnosti Obec

požadovať a poskytnúť SEWA súčinnosť za účelom vytvorenia podmienok pre
efektívne rokovanie o zmluve a uzavretie zmluvy medzi SEWA a novou Zberovou
spoločnosťou a splnenie príslušných požiadaviek Zákona o odpadoch a iných
právnych predpisov.
9.4.

Strany sa dohodli, že v prípade, ak sa postupom podľa bodu 9.1.1 a súvisiacich
opakovane preukáže miera znečistenia zbernej nádoby inou zložkou odpadu ako
tou, pre ktorú je zberná nádoba určená, hoci miera znečistenia neprekročí prípustnú
mieru ustanovenú v prílohe č. 8a Zákona o odpadoch, bude sa takáto skutočnosť

považovať za nedostatok funkčnosti triedeného zberu.

9.5.

SEWA je povinná 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.“

2.7.

V bode 11.2 Zmluvy sa v dôsledku zmeny označenia ulice, na ktorej sídli SEWA, slová
„Račianska 71“ nahrádzajú slovami „Sliačska 1E“.

2.8.

Body 12.3. až 12.5 Zmluvy sa menia tak, že znejú:

„12.3. Obec je oprávnená vypovedať Zmluvu k 31.12. kalendárneho roka bez udania
dôvodu. Obec môže vypovedať Zmluvu počas kalendárneho roka iba z dôvodu
porušenia povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 4 písm. a)

alebo e) Zákona o odpadoch.

12.4.

SEWA je oprávnená vypovedať Zmluvu k 31. 12. kalendárneho roka bez udania

dôvodu.
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12.5.

Výpoveď musí byť doručená druhej Strane najneskôr do 31.10. kalendárneho roka,
teda najmenej 2 (dva) mesiace pred koncom príslušného kalendárneho roka.“

2.9.

Za bod 12.5 sa dopĺňa nový bod 12.6, ktorý znie:

„12.6. Ak k zániku Zmluvy dôjde v dôsledku výpovede SEWA, SEWA je povinná zabezpečiť
triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v Obci až
do okamihu uzatvorenia nového zmluvného vzťahu Obce s inou organizáciou
zodpovednosti výrobcov pre obaly v rozsahu doterajšieho systému triedeného zberu
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v Obci podľa Zmluvy. Strany

si poskytnú súčinnosť potrebnú na splnenie uvedenej povinnosti a realizáciu
nadväzujúceho vysporiadania nákladov a iných povinností podľa Zákona
o odpadoch a vykonávajúcich predpisov.“
2.10. Príloha č. 1 Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou č. 1 pripojenou k Dodatku.
2.11. Za bod 14.7. Zmluvy sa dopĺňa nový bod 14.8, ktorý znie:

„14.8. Strany sa dohodli, že v prípade, ak v priebehu kalendárneho roka dôjde
k legislatívnej a/alebo technickej zmene, ktorej aplikácia bude mať za dôsledok, že
niektoré ustanovenie Zmluvy sa stane neplatným alebo nevykonateľným a/alebo
ktorej aplikácia dovtedy nebola (celkom alebo čiastočne) upravená v Zmluve (ďalej
len „Zmena“), zaväzujú sa Strany dočasne Zmenu aplikovať vo vzťahu založenom

touto Zmluvou, a to až do doby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve, ktorým Zmena
bude do Zmluvy zapracovaná. Zavedenie Zmeny nastane tou formou, že SEWA
písomným oznámením doručeným Obci popíše jej podstatu a opatrenie(-a) na jej
zavedenie. Oznámenie sa doručením Obci stane záväzným pre obe Strany.
Legislatívnou zmenou sa rozumie zmena zákonných a/alebo vykonávacích
predpisov upravujúcich oblasť zabezpečenia systému združeného nakladania
s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových materiálov. Technickou zmenou sa

rozumie zmena odlišná od tej, ktorá je špecifikovaná v predchádzajúcej vete, pokiaľ
má preukázateľný dopad na oblasť zabezpečenia systému triedeného zberu
komunálnych odpadov v Obci. Oznámením podľa tohto bodu nemôže dôjsť

k zníženiu výšky nákladov na triedený zber v Obci dojednanej v tejto Zmluve.
Dodatok podľa prvej vety tohto bodu strany uzatvoria najneskôr do konca

kalendárneho roka, v ktorom Zmena bola aplikovaná.“

Doterajšie body 14.8 a 14.9 sa označujú ako body 14.9 a 14.10.
2.12. Zvyšné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny.
3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi Stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka
s výnimkou mlčanlivosti, ktorá je platná a účinná ihneď po podpise.
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3.2.

Obec sa zaväzuje zverejniť Dodatok v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami,

najmä ustanoveniami zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších právnych predpisov, najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa uzavretia Dodatku.

3.3.

Dodatok sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1)
vyhotovení pre každú Stranu.

3.4.

Strany potvrdzujú, že tento Dodatok uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, vážne a že
tento Dodatok nebol uzatvorený pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok,
obsah záväzkov podľa Dodatku je dostatočne určitý. Strany spoločne vyhlasujú, že si tento

Dodatok pozorne prečítali a že jeho obsahu porozumeli, na znak čoho tento Dodatok
vlastnoručne podpísali. Strany zároveň potvrdzujú, že sú právne s
Dodatok uzavrieť.

V Bratislave dňa 30.12.2020

SEWA, a.s.
Ing. Jozef Kozák, výkonný riaditeľ
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Príloha č. 1 - Popis systému triedeného zberu v obci platný od 1.1. 2021

Identifikačné údaje obce:
Názov:

Obec Miloslavov

Adresa:

Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov

IČO:

00304948

Štatutár:

Milan Baďanský, starosta

Komodita /
kombinácia

Typ zbernej
nádoby (ZN)

Počet zberov
za rok

6

1 905 120

kontajner

1100

20

12

264 000

kontajner

1100

23

26

657 800

110

2 832

12

3 738 240

1100

16

12

211 200

110

30

12

39 600

1100

7

12

92 400

110

20

12

26 400

1100

7

12

92 400

papier

plasty

vrece

plasty

kontajner

kovy

vrece
kontajner

vkm

vrece

vkm

kontajner

7 027 160

SPOLU

Zberová spoločnosť vykonávajúca triedený zber v obci:
Názov:

Objem
(1 / rok)

1 323

kuká

í kovy

Počet ZN
(ks / zber)

240

papier
; sklo

Objem
ZN
(D

Marius Pedersen, a.s.
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Cena

Cenu
určuje
zmluva
SEWA
a Zberovej
spoločnosti
v súlade so
Zákonom
o odpadoch.

