
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
Sp. zn.: OcU-Š-94/2018

Zápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

infonnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorŠích predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
13.3.2018 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvuksp.zn.: OcU-S-94/2018

uzatvorenú dňa 13.3.2018

účinnú od: 14.3.2018

Zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
y

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2./NATUP-PACKa.s.

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
v

zastúpená Ing. Vladimír Siník - predseda predstavenstva

Predmet dodatkuc.l:

aktualizácia prílohy č. 1 zmluvy údajov, z ktorých vyplýva popis celého
systému triedeného zberu aúprava páv apovinností zmluvných strán
v súvislosti so zisťovaním averifikáciou zloženia oddelene zbieranej zložky
komunálneho odpadu

V Poproči, dňa 13.3.2018 Obec POPROČ
v

Obecný úrad Poproč
usefr Obecného uradu
Skolská 2/ 044 24 Poproč ->

-2-

Eva Benko^ä

zamestnanec obce povťrený zverejňovaním



v

DODATOK C. 1

w / f_ w r_

k ZMLUVE O ZABEZPECENI SYSTÉMU ZDRUZENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z

OBALOV

zo dňa 6.30.2016 uzatvorenej

medzi:

NATUR-PACK, a.s" so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 979 798, zapísaná
vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3815/B, zastúpená: Ing.
Vladimír Šinák - predseda predstavenstva, číslo účtu: 2627852644/1100, IBAN: SK26 1100 0000
0026 2785 2644

(ďalej len ..NATUR-PACK")

a

1r w

Obec Poproč, Školská 2, 044 24 Koéice - okolie, ICO: 00324639

(ďalej len "Qbec");

(všetci ďalej spoločne aj len "Stranv")

v nasledovnom znení (ďalej len "Dodatok"):

1. PREAMBULA

1.1. NATUR-PACK a Obec uzatvorili dňa 6.30.2016 Zmluvu o zabezpečení systému združeného
nakladania s odpadmi z obalov (ďalej len "Zmlyya"), ktorá v súlade s ustanovením § 59 ods.
3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vznení neskorších právnych predpisov (ďalej len
"Zákon o odpadoch") upravila najmä; (a.) popis systému triedeného zberu vrátane
požiadaviek na výkon činností triedeného zberu, (b.) spôsob zisfovania podielu odpadov z
obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych
odpadov; uvedené zisťovanie sa uskutočňuje na náklady tejto organizácie zodpovednosti
výrobcov, (c.) spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov, (d.) podmienky uskutočňovania informačných aktivít na
území obce, (e.) výšku nákladov na triedený zber v obci.

1.2. VzhFadom na legislatívne zmeny Zákona o odpadoch, ako aj na potrebu zefektívnenia plnenia
jednotlivých ustanovení Zmluvy majú Strany záujem na úprave a doplnení niektorých
ustanovení Zmluvy, preto uzatvárajú tento dodatok.

2. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 4.3 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
/

"Úďa/'e, z ktorých príamo alebo nepríamo vyplýva popis celého systému tríedeného zberu,
ktorýje realizovaný v Obci, sú uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy. Strany sa dohodli na tom, že
obsah Príiohy č. 1 sa bude príebežne aktualizovať, a to najmä v závislostí od zmien
vykonaných v systéme tríedeného zberu a zmien v štandardoch triedeného zberu, ktoré sa
budú pre Obec vypočítavať pre daný rok. Strany sa taktiež dohodli na tom, že obsah Prílohy
č. 1 môže NATUR-PACK upravovať jednostranne, a to vnadväznosti na zmeny v systéme
tríedeného zberu v Obci a zmeny v štandardoch tríedeného zberu, príčom vprípade zmeny
údajov uvedených v Prílohe č. 1 zašle NATUR-PACK Obci vždy aktualizovanú verziu Prfíohy
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č. 1; okamihom domčenia aktualizovane] verzii Prílohy č. 1 Obci stráca predchádzajúce
znenie právnu relevanciu. Vprípade, ak by Obec identifikovala vobsahu doručenej
aktualizovanej Prílohy č. 1 akékoľvek nedostatky alebo nepresnosti, bude otakýchto
prípadných zisteniach bezodkladne informovať NATUR-PACK."

/

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že za Čl. 9.4.1 Zmluvy sa dopiňa nový čl. 9.5 a nový čl. 9.5.1
s nasledovným znením:

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

9.5.1. Vzmysle ustanovenia § 59 ods. 9 Zákona oodpadoch ači. 9.1.1. Zmluvy platí, že
NATUR-PACKje oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene
zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbemej nádobe pre ňu určenej; príčom ak zistí, že
jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zbemá nádoba určená, v
rozsahu viac ako 50 %, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunälneho odpadu v
uvedenej zbemej nádobe nezodpovedá. V súlade s ustanovením § 59 ods. 3 písm. f) Zákona
oodpadoch sa Stmny dohodH, že spôsob zisťovania averífíkácia skutočného zioženia
oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbemej nádobe pre ňu určenej bude
vykonávaný nasledujúcim spôsobom:

NATUR-PACK oboznámi pfsomne alebo e-mailom Zberovú spoločnosť a súčasne Obec
o svojom zámefQ vykonať príebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky
komunálneho odpadu minimálne trí pracovné dni vopred ato s uvedením dňa, hodíny
a miesta začatia príebGžnej kontroly. Následne sa v deň začatia príebežnej kontroly, za
účastf povereného pracovníka NATUR-PACK azástupcov Zberovej spoločnosti a Obce,
zapečatia označené zbemé vrecsa/nádoby, ktoré určif poverený pracovník NATUR-PACK
ústnym podaním a ktoré budú uvedené v Protokole o verífikácií skutočného zloženia
oddelene zbieranej zfožky komunálneho odpadu. Takto označené zbemé vrecia/nádoby sa
vhodným spôsobom zapečatia, odvezú na zbemé miesto prevádzkované Zberovou
spoločnosťou, kde sa obsah najprv zváži, roztnedi podľa metodiky pre určenie zloženie
odpadu a následne určí pomer odpadov spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov
kpomeru ostatných odpadov. Takto zistené výsledky sa uvedú do protokolu astávajú sa
záväznými pre všetky trí zúčastnené strany. V rámci jednej kontroiy JQ možné uskutočniť
kontrDlu v maximálne 10 zbemých nádobách a 30 zbemých vreciach."

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 14.6 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

"Zmluvu možno meniťa dopfňaťiba na základe písomnej dohody medzi Stranami, vo forme
číslovaného dodatku podpísaného Stranami; vsúlade sustanovením čl. 4.3 Zmluvy však
platí, že obsah Prílohy č. 1, ktorý obsahuje popis systému tríedeného zbem v Obci, môže
aktualizovať a meniť OZV bez potreby uzatvárania osobitnej písomnej dohody alebo dodatku
k Zmluve."
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3. ZAVERECNE 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 uzatvorili zmluvné strany slobodne, vážne, urcite a zrozumiteFne.

V Bratislave, dňa ^ ^^ť^5-
~ Al.,

s. 1

ť ť ^

Sľ. ľ'r- .1 > I

ŕ< / >; * < ^1 J
^
:[;! I. -

NATUR-P^CK, a.s.

Ing. Vla^ŕmír šinák
predseda/J3redstavenstva

V Poproči, dňa ,5. O Ztff

....^/-^.-^,
P^O

Ing. Št^jŕán Jaklovský Ci <ŕ^
^

^fetarosta '^ ttí
^ y.tíy

o yc^ r-<ä-S* s<% fcť^ ^ ^;% *^o.* ' Í̂?*
k.* 2

Obecný úrad Poproč
Dátnm:

7^_^y
Císio záznumu: J'isio spssu:

_^/~ -? C)'//^A ^)
^r

PrUohy. ^'havtsj^:^ r. ^Kč/^
t- \A '^7
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Príloha č.l: Popis systému triedeného zberu v obci platný od 1.4.2018

Identífíkačné údaje obce:
Obec/mesto: Poproč

v

Adresa: Skolská 2, 044 24 Košice - okolie
ICO: 00324639v

v

DIC:

Kontaktná osoba: Ing. Štefan Jaklovský
E-mail: starosta@poproc. sk
Telefón: 0907950728

Mobil:

Fax:

Popis systému triedeného zberu komunálnych odpadov v obci pre rok 2018:
Poéet obyvateľov v obci: Pocet domácnosti v obci:

Poíet kusov PoCet vývozovKomodita Typ nádoby
(ks) (rok)

zvony 1200 1
1201

2401
fc-

1 1001 19 7tt*
>11
&
83 iné nádobyfc

VOK

zbemý dvor
vrecia 904 7<

zvony 12001
1201

2401

1 1001 19 8p
3
01 inénádoby

VOK

zbemý dvor
yrecia 904 8w

zvony 1200 1
>t
ŕ 1201
0
^ 2401
+

1 1001 19 12

iné nádoby
+
ŕ> VOK.*ri
aa
42 zbemý dvorfrl

Vrecia 2401 904 12

Zberová spolocnosť prevádzkujúca triedený zber komunálnych odpadov na území obce/mesta:
Názov

KOSIT EAST, s.r.o.spoločností:
Adresa

Jarmočná2, 040 01 Košicespoloínosti:
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