Zmluva č. SZN2017002
(ďalej len „Zmluva") je uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník) v spojitosti s § 59 ods. 2 a nasl. zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch")
medzi zmluvnými stranami:
1. E-cycIing s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 714 203, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 12502/S
(ďalej len „E-cycling")
a
2. Mesto Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany, IČO: 00 316 962, zastúpená Ing. Miroslav Blahušiak, primátor
mesta, obecturany@centrum.sk
(ďalej len „Mesto")
(všetci spoločne ďalej len „Zmluvné strany")
nasledovne:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Článok I.
PreambuIa
E-cycling je organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca a zabezpečujúca systém združeného
nakladania s odpadmi z obalov a vykonávajúca svoju činnost' v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch.
E-cycling je zároveň oprávneným držitelom autorizácie na činnost' organizácie zodpovednosti výrobcov. E-cycling
zabezpečuje triedenie, zber, prepravu, zhromažďovanie a recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov v zmysle príslušných zákonných ustanovení.
Obec je samostatným územným samosprávnym celkom Slovenskej republiky. Súčasne je aj právnickou osobou,
ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení") samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami.
V súlade s ustanoveniami § 81 ods. (1) Zákona o odpadoch je Mesto zodpovedné za nakladanie s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území Mesta, ak Zákon o odpadoch neustanovuje
inak.
Mesto je ďalej povinné v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch zabezpečit' zavedenie a vykonávanie
triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, VKM a sklo a to najmenej v rozsahu
vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov, ako aj umožnit' organizácii
zodpovednosti výrobcov pre obaly, na náklady tejto organizácie, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov,
na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a to na základe zmluvy s organizáciou zodpovednosti
výrobcov.
Mesto môže pre zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov
uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na obdobie najmenej jedného
kalendárneho roka. Mesto vyhlasuje, že pre zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných
spolu s odpadmi z obalov nemá v súčasnosti uzatvorenú žiadnu zmluvu s inou organizáciou zodpovednosti
výrobcov pre obaly.
E-cycling a Mesto majú záujem uzavrieť medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s
odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, a to za podmienok stanovených v tejto Zmluve.

Článok II.
Predmet zmluvy
2.1. E-cycling a Mesto týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Meste, kde E-cycling bude financovat, prevádzkovat a udržiavať
funkčný systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov ako jej určuje
§28, odst. 4, písm. a) Zákona o odpadoch.
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3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Článok III.
Popis systému triedeného zberu a požiadaviek na výkon triedeného zberu
Ak ďalej nie je uvedené inak, v Meste sa umiestňujú zberné konatajnery o objeme 1100 litrov, do ktorých sa
triedia papier, sklo, plasty, kovy a VKM. V Meste sa tiež realizuje vrecový zber obalov z plastov (vrecia o objeme
120 litrov), obalov z kovov a VKM. Všetky zberné prostriedky (kontajneri, vrecia) sa na účely tejto Zmluvy
označuju ako „Zberné nádoby“.
Zberné nádoby sú vyprázdňované pravidelne podla kalendára vývozu. Konkrétne dátumy vývozov oznámi
obyvateľom Mesto.
Požiadavkou Mesta je plánované rozšírenie zberných kontajnerov o objeme 1100 litrov na zberné miesta určené
Mestom.
Údaje, z ktorých priamo alebo nepriamo vyplýva popis celého systému triedeného zberu realizovaného Mestom,
sú uvedené v Prílohe č. 1. Strany sa dohodli na tom, že obsah Prílohy č. 1 sa bude priebežne aktualizovat' v
závislosti od zmien vykonaných v systéme triedeného zberu v Meste. V prípade zmeny systému triedeného zberu
Mesto bezodkladne oznámi túto skutočnosť E-cycling a po vzájomnom odsúhlasení nahradia obsah Prílohy č. 1
aktualizovanými údajmi.
Výkon činností triedeného zberu musí byt v celom rozsahu realizovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
V prípade, že sa na výkone činností triedeného zberu bude podielať viacero subjektov, t.j. viacero právnických
alebo fyzických osob, je potrebné zabezpečit', aby každý z participujúcich subjektov spĺňal všetky zákonné
predpoklady na výkon požadovanej činnosti a aby sa pri výkone svojej činnosti zdržal akéhokolvek protiprávneho
konania. Osobitne sa bude dbať na bezpečnost' výkonu činností triedeného zberu, a to tak, aby nedochádzalo k
ohrozeniu života a zdravia, škodám na majetku, ani k znečisťovaniu životného prostredia.
V rámci výkonu činností triedeného zberu je potrebné zabezpečit', aby boli vytvorené predpoklady na postupné
zvyšovanie podielu správne vytriedeného odpadu z obalov a tým dochádzalo k postupnému znižovaniu množstva
zmesového komunálneho odpadu.
Plnenie vyššie uvedených zámerov a povinností bude zabezpečovat' pre Mesto E-cycling v súlade so záujmami a
pokynmi Mesta, maximálne však do výšky nákladov uvedených v čl. VIII. bod 8.2 tejto Zmluvy .

Článok IV.
Spósob zisťovania podielu odpadov z obalov
4.1. E-cycling sa zavazuje zabezpečit' na vlastné náklady sposob zistovania podielu odpadov z obalov a odpadu z
neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov a to sposobom, pri ktorom Ecycling zabezpečí, aby bol v súlade so Zákonom o odpadoch, efektívny a smeroval k naplňaniu zákonných
požiadaviek a cielov.
4.2. V rámci zistovania podielu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov bude E-cycling získavat' a
vyhodnocovat' údaje od Zberovej spoločnosti v zmysle čl. 5.4. Zmluvy a to v zmysle zmluvných mechanizmov
zakotvených v zmluve so Zberovou spoločnostou. Spôsob zistovania podielu odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov može E-cycling vo vopred dohodnutých termínoch s Mestom a Zberovou spoločnostou
realizovat' na miestach, kde je v Meste vykonávaný zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v
oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov. Zistovanie podielu odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov sa može vykonat' miestnou obhliadkou, odbermi vzoriek odpadov a kontrolou skutočného
podielu vyzbieraných odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov realizovaného v rámci systému
triedeného zberu. E-cycling môže poveriť plnením niektorých svojich povinností v zmysle tohto článku Zberovú
spoločnost', avšak E-cycling naďalej zodpovedá za plnenie týchto povinností voči Mestu.
Článok V.
Spôsob a forma preukazovania materiálového toku
5.1. Materiálový tok odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov predstavuje pohyb odpadu z miesta jeho
povodu do miesta ukončenia nakladania s ním.
5.2. V súlade s ustanovením § 57 ods. (1) Zákona o odpadoch miesto povodu odpadov z obalov a ich množstvo
vykazuje na účely preukázania zberu a na účely preukázania materiálového toku priamo pôvodný pôvodca
odpadov, Mesto, ak ide o komunálny odpad, alebo ten, kto vykonává výkup vyhradeného prúdu odpadu. Jedno
množstvo odpadu z obalov je možné vykázat' len v jednom materiálovom toku.
5.3. Zber, zhodnocovanie a recyklácia sa preukazuje dokladmi o materiálovom toku odpadov z obalov. Na tieto účely sa
za množstvo odpadov z obalov prevzatých do zariadenia na zhodnocovanie odpadov považuje množstvo
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zhodnotených odpadov z obalov, pokial' prevádzkové a technické opatrenia v tomto zariadení zabezpečujú, že sa
vytriedené množstvo odpadov z obalov dostane do procesu zhodnotenia alebo recyklácie bez väčších strát.
5.4. V zmysle ustanovenia § 59 ods. (4) Zákona o odpadoch uzatvorí E-cycling zmluvu so spoločnosťou, ako je uvedená
v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá vykonáva na území Mesta triedený zber odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov (ďalej len „Zberová spoločnosť"). E-cycling zabezpečí, že zmluva so Zberovou spoločnosťou
bude uzatvorená v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR, že bude rešpektovať požiadavky Mesta
špecifikované v Prílohe č.1 tejto Zmluvy, termíny zberu určené Mestom a ostatné dojednania obsiahnuté v tejto
Zmluve (vrátane jej príloh) a bude obsahovat' najma:
a) dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber, ich výšku, podmienky úhrad a spósob fakturácie;
b) spôsob verifikovania množstva oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu a vykonaných činností v rámci
triedeného zberu, a to tak, aby od Mesta nebola v neprimeranom rozsahu požadovaná súčinnosť, či iné
spolupôsobenie pri predmetnom verifikovaní;
c) spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, a to tak,
aby od Mesta nebola v neprimeranom rozsahu požadovaná súčinnosť, či iné spolupósobenie pri predmetnom
preukazovaní.
5.5. Na základe vyššie uvedených skutočností sa bude materiálový tok odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov preukazovať primárne na základe informácií, ktoré budú poskytnuté E-cycling zo strany Zberovej
spoločnosti. Pôjde predovšetkým o faktúry, prípadne aj o iné dokumenty, v ktorých budú uvedené príslušné
informácie. Po vzájomnej dohode môže Zberová spoločnosť poskytnúť E-cycling aj doklady o množstve a druhu
vyzbieraného odpadu.
Článok VI.
Podmienky uskutočňovania informačných aktivit na území Mesta
6.1. Minimálne dvakrát ročne sa v Meste uskutoční informačná kampaň zameraná na zvýšenie triedeného zberu a
informovanie obyvateľov Mesta o triedenom zbere, jeho význame a spôsobe, o význame značiek na obaloch,
ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť. Informačná kampaň bude realizovaná po vzájomnej dohode
Zmluvných strán, na náklady E-cycling a pod odborným vedením E-cycling, pričom sa môže zvoliť spôsob
zverejňovania príslušných informácií na úradnej tabuli, resp. vyhotovenie a distribúcia informačných materiálov
zaoberajúcich sa najmä otázkami súvisiacimi s triedeným zberom.
Článok VII.
Určenie výšky nákladov na triedený zber v Meste
7.1. Výška nákladov na triedený zber v Meste bude určovaná na základe príslušných ustanovení Zmluvy uzatvorenej
medzi E-cycling a Zberovou spoločnosťou. E-cycling bude zohladňovať tento zmluvný rámec a dodržiavať príslušné
zákonné povinnosti. Konkrétna výška nákladov na triedený zber bude uvedená v zmluve medzi E- cycling a
Zberovou spoločnosťou, a to v zmysle ustanovenia § 59 ods. (4) Zákona o odpadoch.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

Článok VIII.
Práva a povinnosti Zmluvných strán
E-cycling je povinná znášať náklady na zabezpečenie zberných kontajnerov o objeme 1100l na triedený zber zložiek
komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, v počte podla Prílohy č.1 tejto
Zmluvy.
E-cycling je povinná znášať v na ňu pripadajúcom rozsahu v Meste náklady triedeného zberu oddelene zbieranej
zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek
na zbernom dvore, maximálne však do výšky 10,-Eur (bez DPH) na 1 obyvateľa Mesta ročne.
Mesto je oprávnené požiadať E-cycling o poskytnutie informácií, ktoré sa týkajú plnenia predmetu Zmluvy.
E-cycling je oprávnená vykonávať v Meste overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu Mesta (ďalej len
„Overenie funkčnosti triedeného zberu") u toho, kto vykonáva v tomto Meste zber s cieľom zistenia primeranosti
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.
E-cycling je oprávnená na základe vykonaného Overenia funkčnosti triedeného zberu navrhovat' Mestu a tomu,
kto vykonáva na území Mesta triedený zber zmeny systému triedeného zberu za účelom zlepšenia jeho
funkčnosti.
E-cycling je oprávnená vykonávat' priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky
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komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej. Ak E-cycling zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku
komunálneho odpadu než pre akú je zberná nádoba určená v rozsahu viac ako 50 percent, za nakladanie s takto
vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe E-cycling nezodpovedá.
8.7. Oprávnenia uvedené v čl. 9.1., 9.2. a 9.3. Zmluvy sa týkajú len situácie, keď bola E-cycling vybraná ako zmluvný
partner Mesta na základe zlosovania, ktorým sa určil zmluvný partner Mesta spomedzi organizácií zodpovednosti
výrobcov pre vyhradený prúd odpadu a to v prípade Mesta, s ktorým žiadna organizácia zodpovednosti výrobcov
zmluvu o zapojení sa do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových
výrobkov dobrovoľne neuzavrela.
8.8. Mesto je povinné zabezpečit' zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier,
plasty, kovy, VKM a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber
komunálnych odpadov.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Článok IX.
Oznámenia a doručovanie písomností
Za komunikáciu v zmysle tejto Zmluvy sa považuje iba komunikácia v slovenskom jazyku, v písomnej forme a
uskutočnená osobou oprávnenou konat' v mene E-cycling alebo Mesto.
Forma Oznámení a Metódy doručovania:
Pokial' nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak, písomnosti v súlade s touto Zmluvou móžu byt' doručované
osobne, doporučenou zásielkou alebo kuriérskou službou, alebo faxovým prenosom, pričom komunikácia medzi
Zmluvnými stranami sa bude realizovat' v písomnej forme. Poštové adresy, e-mailové adresy a faxové čísla
Zmluvných strán určené na doručovanie komunikácie v zmysle tejto Zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto
Zmluvy.
Čas doručenia:
Oznámenia (alebo iné dokumenty) zaslané kuriérskou službou alebo doručené osobne sa budú považovat' za
doručené okamihom ich prevzatia alebo odmietnutia ich prevzatia. Oznámenia (alebo iné dokumenty) zaslané
ako doporučená zásielka budú považované za doručené momentom ich doručenia adresátovi, najneskór však na
tretí (3) pracovný deň odo dňa ich uloženia na pošte pre ich adresáta. Oznámenia (alebo iné dokumenty) zaslané
faxom alebo e-mailom, budú považované za doručené momentom ich obdržania adresátom, najneskór však na
najbližší nasledujúci pracovný deň po obdržaní potvrdenia o ich úspešnom prenose príslušnej Zmluvnej strane.
Dokazovanie doručenia:
Pri dokazovaní doručenia je postačujúce preukázat', že doručenie sa uskutočnilo, alebo že obálka obsahujúca
oznámenie alebo iný dokument boli riadne adresované a odovzdané na poštu ako predplatená doporučená
poštová zásielka alebo že faxová alebo e-mailová správa bola riadne adresovaná, odoslaná a prenos bol úspešný.
Každá Zmluvná strana je povinná oznámit' druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu zmenu svojich
kontaktných údajov.
Článok X.
Trvanie a ukončenie Zmluvy

10.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
10.2. Zmluvu možno ukončit' písomnou dohodou Zmluvných strán.
10.3. Mesto je oprávnené vypovedat' Zmluvu podla §27, odst. 15 a 16 Zákona o odpadoch, alebo od nej odstúpit'
písomným odstúpením od zmluvy, ak E-cycling poruší niektorú z povinností vyplývajúcich zo zmluvy a nedôjde k
náprave ani na základe písomnej výzvy s poskytnutím primeranej dodatočnej lehoty v dĺžke najmenej jedného
mesiaca odo dňa doručenia výzvy.
10.4. E-cycling je oprávnený vypovedať Zmluvu bez udania dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou. E-cycIing je
oprávnený od zmluvy odstúpiť písomným odstúpením od zmluvy, ak Mesto poruší niektorú z povinností
vyplývajúcich zo zmluvy a nedojde k náprave ani na základe písomnej výzvy s poskytnutím primeranej
dodatočnej lehoty v dĺžke najmenej jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia
11.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo Zmluvných strán a účinnosť dňom nadobudnutia
účinnosti autorizácie E-cycling, o ktorú E-cycling požiadal v zmysle § 135 ods. (24) Zákona o odpadoch, po jej
zverejnení na webovej stránke Mesta v súlade s ustanovením § 47a ods. (1) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.
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11.2. Mesto sa zaväzuje zverejniť Zmluvu v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami, najma ustanoveniami
zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov, vrátane
Príloh 1 a 2 tejto Zmluvy, najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa jej uzavretia.
11.3. Ak ktorékolvek z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatné, nevykonateľné resp. neúčinné, nemá vplyv
na platnosť, vykonateľnost' a účinnosť jej ostatných ustanovení. Strany sa zaväzujú, že v takom prípade nahradia
neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné ustanovenia takými platnými, vykonateľnými a účinnými
ustanoveniami, ktoré budú čo najviac zodpovedať (hospodárskemu) účelu a cielu nahrádzaných ustanovení.
11.4. Všetky prílohy 1 a 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
11.5. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi Zmluvnými
stranami.
11.6. Zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadkom s vylúčením kolíznych noriem.
11.7. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené
pred príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.
11.8. Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo záväzky medzi Zmluvnými stranami
týkajúce sa predmetu Zmluvy.
11.9. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1) vyhotovení pre každú
Zmluvnú stranu.
11.10. Zmluvné strany potvrdzujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, vážne a že táto Zmluva
nebola uzatvorená pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, obsah záväzkov podľa Zmluvy je
dostatočne určitý. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali a že jej obsahu
porozumeli, na znak čoho túto Zmluvu vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že sú právne
spôsobilé a oprávnené Zmluvu
uzavrieť.
V Turanoch, dňa: 1.1.2017
V Banskej Bystrici, dňa: 1.1.2017

Ing. Martina Iždinská, konateľka
PhDr. Jarmila Kováčová, konateľka

Ing. Miroslav Blahušiak, primátor Mesta

Prílohy:
P1: Popis systému triedeného zberu komunálnych odpadov v Meste
P2: Kontaktné údaje Zmluvných strán (adresy poštové, e-mailové a faxové čísla a kontaktné osoby)
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