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Zmluva VMI0723201504 

uzatvorená podľa  § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych 

predpisov  a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 
Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 
 

Organizácia ENVI - PAK, a.s. 
zodpovednosti so sídlom: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 
výrobcov: IČO: 35 858 010 

IČ DPH: SK2020264290 
 Bankové spojenie: Tatra banka 

č. účtu: 2623768445/1100 
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri 
Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 
číslo 3128/B 
zastúpená: Mgr. Hana Nováková MBA, 
generálna riaditeľka   

 (ďalej len „ENVI - PAK, a.s.“) 
                              
a 
 
Obec:  Kračúnovce 

so sídlom: Obecný úrad Kračúnovce 350, 
087 01 Giraltovce 
IČO: 00322181 
e-mail: kracunovce@stonline.sk 

 zastúpená: František Mašlej, starosta 
(ďalej len „obec“)  

    
(ďalej  len „ zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“) 
 

Preambula 

1. Spoločnosť ENVI - PAK, a.s. je organizácia 
zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca a 
zabezpečujúca systém združeného nakladania s 
odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových 
výrobkov, ktorá vykonáva svoju činnosť ako oprávnený 
držiteľ autorizácie na činnosť organizácie 
zodpovednosti výrobcov v súlade  s príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ 
zákon o odpadoch“).  

2. Obec je subjektom územnej samosprávy podľa zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zodpovedajúca 
za nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom 
území. Obec je v súlade s platnou legislatívou povinná 
umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly 
zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na 
ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 
(obaly a neobalové výrobky). 
 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda 
o podmienkach prevádzkovania miestneho systému 
triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku 
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
v riadiacej pôsobnosti obce. 

2. Podmienky a pravidlá uskutočňovania činnosti podľa 
odseku 1 sú upravené touto zmluvou, jej jednotlivými 
prílohami a všeobecnými obchodnými podmienkami. 

3. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sa 
použijú v prípade, ak táto zmluva alebo jej prílohy  
nebudú obsahovať odlišnú úpravu alebo pokiaľ ich 
uplatnenie (v časti alebo celkom) sa nebudú výslovne 

vylučovať. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred 
obsahom jej príloh. 

Článok II. 
Systém triedeného zberu v obci 

1. Popis systému triedeného zberu na území obce, 
vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného 
zberu, je uvedený v prílohe č. 1. 

2. Preukazovanie materiálového toku odpadov z obalov 
a odpadov z neobalových výrobkov sa uskutočňuje 
výlučne písomnou formou a s použitím formulára, 
uvedeného v prílohe č. 2. 

3. Podmienky uskutočňovania informačných aktivít na 
území obce sú uvedené v prílohe č. 3. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1.  ENVI - PAK, a.s. je oprávnený oboznámiť sa 
prostredníctvom obce s podmienkami, za ktorých tretia 
osoba, prostredníctvom ktorej obec vykonáva činnosti 
nakladania s odpadmi na území obce, uskutočňuje 
činnosti v rámci systému triedeného zberu 
komunálnych odpadov. 

2. ENVI - PAK, a.s. je povinný nadviazať s osobou, ktorá 
pre obec vykonáva triedený zber odpadov z obalov 
a odpadov z neobalových výrobkov, spoluprácu 
s cieľom zabezpečenia triedeného zberu v rozsahu 
vyplývajúcom pre zastúpených výrobcov (výrobcov 
obalov a výrobcov neobalových výrobkov) zo zákona 
o odpadoch a z tejto zmluvy. 

3.  Obec je oprávnená: 

a) na riadne a včasné plnenie povinností zo strany 
ENVI - PAK, a.s. tak, aby bolo zabezpečené 
priebežné financovanie triedeného zberu 
komunálnych odpadov v obci v zmysle 
dohodnutých zmluvných podmienok, 

b) na zabezpečenie dostatočnej informovanosti 
obyvateľov o význame triedeného zberu 
komunálnych odpadov v miere vyplývajúcej zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov 
a z tejto zmluvy. 

4.  Obec je povinná poskytnúť ENVI - PAK, a.s. 
v súvislosti s uzatváraním tejto zmluvy všetky 
podstatné informácie a dokumenty s cieľom zistiť 
skutočný stav systému triedeného zberu komunálnych 
odpadov v obci, a to vrátane nákladov na jeho 
prevádzku. 

5. Obec sa zaväzuje poskytnúť ENVI - PAK, a.s. 
dostatočný priestor na propagáciu triedeného zberu 
komunálnych odpadov, a to predovšetkým v bežných 
miestnych informačných prostriedkoch a obecných 
tabuliach alebo v rámci spoločenskej, kultúrnej alebo 
športovej udalosti, prípadne aj na verejnom 
priestranstve. 

6. Zisťovanie podielu odpadov z obalov a odpadu 
z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných 
zložkách komunálnych odpadov sa uskutočňuje 
formou odbornej analýzy, všeobecné obchodné 
podmienky môžu ustanoviť bližšie podmienky. 

7.        Pri preukazovaní materiálového toku odpadov z obalov 
a odpadov z neobalových výrobkov, ako aj pri 
preukazovaní plnenia zberového podielu,  bude ENVI - 
PAK, a.s. vychádzať z údajov poskytnutých obcou v 
rámci prílohy č. 2 a zároveň z informácií, ktoré 
poskytne ENVI - PAK, a.s. osoba podľa čl. III bod 2 
(zberová spoločnosť). Pre tento účel je ENVI - PAK, 
a.s. oprávnený požadovať od obce a zberovej 
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spoločnosti akékoľvek doklady   preukazujúce miesto 
pôvodu odpadov a pohyb odpadu z miesta pôvodu do 
prvého zariadenia na zhodnocovanie niektorými z 
činností R1 až R11. 

 

Článok IV. 
Náklady na triedený zber 

1.  Skutočné náklady (ich špecifikácia a výška) na 
triedený zber komunálneho odpadu  pre zložku 
odpadov z obalov a odpadov z neobalových 
výrobkov, vrátane ich zberu a vytriedenia týchto 
zložiek na zbernom dvore, podmienky ich úhrady 
a spôsob fakturácie budú predmetom zmluvy s osobou 
podľa čl. III bod 2, berúc do úvahy § 59 ods. 9 zákona 
o odpadoch.  

2. Rámcovú výšku nákladov na triedený zber v obci (na 
oddelené zbierané odpady z obalov a odpady 
z neobalových výrobkov) si zmluvné strany dohodli 
v prílohe č. 1. 

3. ENVI - PAK, a.s. je povinný oznamovať obci celkové 
náklady na triedený zber zabezpečovaný na základe 
tejto zmluvy jedenkrát ročne a to vždy do 31. januára 
nasledujúceho kalendárneho roka.  

 

Článok V. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda 
platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými  
stranami a uzatvára sa s účinnosťou ku dňu   
nadobudnutia účinnosti autorizácie ENVI - PAK, a.s. 

2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou zo 
strany obce podľa § 27 ods. 15 zákona o odpadoch. 
Ďalšie spôsoby ukončenia tejto zmluvy môžu upraviť 
všeobecné obchodné podmienky.  

3. Ak nie je ďalej v tejto zmluve alebo jej prílohe dohodnuté 
inak, zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len vo 
forme písomného dodatku, to sa nevzťahuje na prílohu  
č. 2, ktorú je možné meniť  len oznámením zo strany 
ENVI - PAK, a.s.  

4. Všeobecné obchodné podmienky a prílohy č. 1 až č.3 
tejto zmluvy tvoria jej súčasť. ENVI - PAK, a.s. je 
oprávnený  meniť všeobecné obchodné podmienky tak, 
že ich nové znenie zašle obci na jej  e-mailovú adresu 
alebo obec prostredníctvom e-mailu upovedomí o ich 
zverejnení na svojej webovej stránke. K novému zneniu 
je obec oprávnená zaslať pripomienky v lehote siedmich 
(7) kalendárnych dní  od jeho doručenia, resp. 
upovedomenia obce o novom znení, márnym uplynutím 
uvedenej lehoty sa má za to, že obec nemá pripomienky 
a súhlasí s novým znením všeobecných obchodných 
podmienok. Obec podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že 
prevzala všeobecné obchodné podmienky a je s ich 
obsahom oboznámená. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva podlieha 
povinnosti zverejnenia. Táto zmluva nadobúda platnosť 
dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a  
účinnosť v súlade s ust. § 47a zák. č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Občiansky zákonník“). 

6. Obec sa zaväzuje zverejniť zmluvu najneskôr  v lehote 
siedmich  (7)   dní odo dňa  uzavretia zmluvy v súlade 
so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov.  

7. Pre právne vzťahy neupravené touto zmluvou ani 
všeobecnými obchodnými podmienkami sa použijú 

príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike. 

8. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy ustanovenia 
tejto zmluvy nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce 
zmluvy a dohody, ktorých obsahom je zabezpečovanie 
financovania alebo inej podpory triedeného zberu na 
území obce. 

9. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, 
z ktorých obec obdrží dva (2) rovnopisy a ENVI - PAK, 
a.s. jeden (1). 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej 
obsahu porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu ju podpísali.   

 

Obec: 

 

...........................................................                          

(miesto a dátum) 

 

.............................................................       :    

(podpis osoby zastupujúcej obec)   

        

 

ENVI - PAK, a.s.:                                                                                                    
  

Bratislava   .........................................  

 
 
       
.............................................................. 
Mgr. Hana Nováková MBA 
generálna riaditeľka 
spoločnosti ENVI - PAK, a. s 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


