
Zmluva o zabezpečení systému združeňého nakladania s odpadmi z obalov 
a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 19/2021 

uzatvorená podla § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
právnych predpisov v spojitosti s § 59 ods. 2 a násl. Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (dalej Ien 
,,zákon o odpadoch) 

(dalej Ien ,,Zmluva) 
Zmluvné strany: 

1. Obchodnémeno: 
Sídlo: 
Statutárny orgán: 
ICO: 
lč  DPH/DIČ: 
Bankové spojenie: 
Císlo účtu: 
Zápis v registri: 
Web: 
E-mail: 
Tel. kontakt: 
(dalej len ,,OZV 

1. východoslovenská OZV, s.r.o. 
Mlynská 27, 040 01 Košice 
Mgr. Ľudovít Mihálik 
53021665 
SK21 21 235028/21 21 235028 
UniCreditBank Košice 
SK791 1 1 1 0000001 620587003 
Okresný súd Košice l, odd.: Sro, vl.č.48740N 
www. 1 ozv.sk  
prva@1 ozv.sk  
+421 944 088 096 

2. Obec: 
	

Jovsa 
S íd lo: 
	

Jovsa 73, 072 32 Jovsa 
Statutárny orgán: 
	

Mgr. Ľubica Cornejová - starostka 
ICO: 
	

00325279 
E-mail: 	 starostaobecjovsa .sk 
Tel. kontakt: 	+421 915521 985 
(dalej len ,,Obec) 
(,,OZV a ,,Obec ďalej spoločne ako ,,Zmluvné strany) 

Úvodné ustanovenia 

1. Obec je podla § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov samostatným správnym a územným celkom Slovenskej 
republiky. V zmysle § 81 zákona o odpadoch za nakladanie s komunálnym odpadom 
zodpovedá obec, ak ide o zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, 
zmesový odpad z iných zdrojov a drobný stavebný odpad. Obec má povinnost 
v zmysle zákona o odpadoch zabezpečit zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 
komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozit obaly na báze lepenky 
a umožnit OZV pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych 
odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednost výrobcov, a to na základe 
uzatvorenej zmluvy. 

2. Podla ustanovenia § 28 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len ,,zákon 
o odpadoch) je organizácia zodpovednosti výrobcov právnická osoba so sídlom 
v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami 
vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia 
zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou zabezpečuje na základe 
zmluvy o pinenĺ  vyhradených povinností pinenie vyhradených povinností za 
zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom OZV nie je dosahovanie zisku. 

3. 1.východoslovenská OZVje právnickou osobou, ktorej bola podla § 89 ods. 1 písm. b) 
zákona o odpadoch udelená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky 
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autorizácia na činnost organizácie zodpovednosti výrobcov Č. O 1 65/OBALY/OZV/A/20 
-1.8 do3l.12.2025. 

4. 1 .východoslovenská OZV je organizáciou zodpovednosti výrobcov (dalej len ,,OZV) 
pre obaly 
a neobalové výrobky, ktorá prevádzkuje a zabezpečuje systém združeného nakladania 
s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov. V súlade s udelenou 
autorizáciou na činnost organizácie zodpovednosti výrobcov bude pre obec (,, dalej 
len Obec) na základe uzatvoreného zmluvného vztahu podla § 59 ods. 2 a ods. 3 
zákona 	o odpadoch a v súčinnosti s ostatnými zúčastnenými subjektmi, vytvárat, 
financovat, prevádzkovat a udržiavat pine funkčný systém zberu, prepravy, prípravy 
na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie oddelene 
vyzbieraného odpadu z obalov a neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene 
zbieraných zložiek komunálneho odpadu v obci. 

5. Povinnostou 1 .východoslovenskej OZV je vytvorit, financovat, prevádzkovat 
a udržiavat funkčný systém združeného nakladania s odpadom z obalov a odpadom 
z neobalových výrobkov počas celej doby svojho päsobenia, ako aj zabezpečit 
odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu 
patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce , v ktorej zodpovedá za vyhradený 
prúd odpadu v súlade s podmienkami definovanými touto Zmluvou a zákonom 
o odpadoch. 

6. Obci zo Zmluvy nevyplýva žiadna povinnost na peňažné pinenie voči 1. 
východoslovenskej OZV. 
Z tohto dävodu sa na uzatvorenie Zmluvy nevztahujú ustanovenia zákona č. 343/2015 
Z.z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov. 
Nakolko uzatvorenie Zmluvy nesplňa obiigatárne znaky zákazky definované v ust. § 3 
a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. zákon o verejnom obstarávaní o zmene a dopinení 
niektorých zákonov, pričom nie je spinená podmienka odplatnosti, ustanovenia zákona 
č. 343/2015 Z.z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých 
zákonov sa neaplikujú. 

7. Obec vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nemá uzatvorenú 
zmluvu s inou OZV. 

Článok l 
Predmet zmluvy 

V súlade so znením zákona o odpadoch je predmetom tejto Zmluvy zabezpečenie 
systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov 
v Obci prostredníctvom 1. východoslovenskej OZV. 

Článok 11 
Systém zberu v obci 

1. V Obci sa realizuje triedený zber pre papier, sklo, plasty, kovy a kompozitné obaly na 
báze 
lepenky prostredníctvom farebne odlíšených zberných nádob. Zbernými nádobami 
mäžu byt vrecia, kontajnery, zvony a velkoobjemové kontajnery. Konkrétny systém 
triedeného zberu v Obci je uvedený v prílohe č.1 tejto Zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah prílohy Č. 1 tejto Zmluvy sa bude zvyčajne menit 
pre každý kalendárny rok, najmä v závislosti od zmien platnej legislatívy, predovšetkým 
zmien v štandardoch zberu ktoré sa každoročne vypočítavajú pre Obec pre daný 
kalendárny rok, ako aj v nadväznosti na cieie zberu, prípadne podla potreby, ak si to 
situácia v obci v priebehu roka vyžaduje. Zmluvné strany dohodli, že obsah prílohy č.1 
mäže 1. východoslovenská OZV upravovat a to s ohladom na potrebu zmeny 
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v systéme triedeného zberu v Obci, po dohode s Obcou. V prĺ pade akejkoľvek zmeny 
systému triedeného zberu v Obci, alebo v prĺ pade iných zmien údajov uvedených 
v prílohe č. 1 tejto Zmluvy zašle 1. východoslovenská OZV Obci aktualizovanú verziu 
prílohy č. 1 Dňom doručenia zmenenej prílohy č. 1 je predchádzajúce znenie prílohy č. 
1 týmto zmeneným znením nahradené. 

Článok 111 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. východoslovenská OZV sa zaväzuje 

a) riadne financovať  systém združeného nakladania s odpadmi z obalov 
a odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných 
zložiek komunálnych odpadov v Obci 

b) prevádzkovať, udržiavať  a riadiť  systém združeného nakladania s odpadmi 
z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v Obci v súlade so zákonom 
o odpadoch a ostatnými všeobecne záväznými predpismi 

c) zabezpečit taký späsob dalšieho nakladania s oddelene vyzbieranými 
zložkami komunálneho odpadu, aby výsledkom bola čo najvyššie 
dosiahnutelná miera ich zhodnotenia a recyklácie, pričom pomer zhodnotenia 
a recyklácie musí byt v súlade so zákonom o odpadoch 

d) vykonávať  na území obce propagačné a vzdelávacie aktivity zamerané na 
triedený zber komunálnych odpadov a predchádzaní vzniku odpadov 

2. 1. východoslovenská OZVje oprávnená: 

a) vykonávať  v zmysle 59 ods. 5 a 7 zákona o odpadoch v obci overenie 
funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu obce u toho, kto vykonáva v tejto 
obci triedený zber s cielom zistiť  primeranosť  vynakladaných nákladov a na 
základe overenia funkčnosti navrhovať  obci, alebo tomu, kto v obci vykonáva 
triedený zber, zmeny systému zberu za účelom jeho zlepšenia 
a jeho funkčnosti 

b) uhrádzať  tomu, kto v Obci vykonáva triedený zber iba náklady zodpovedajúce 
výške obvyklých nákladov v príslušnom regiáne, ak Obec, alebo ten kto 
vykonáva v Obci triedený zber neuskutoční zmeny v systéme triedeného 
zberu navrhnuté zo strany 1. východoslovenskej OZV. Náklady presahujúce 
výšku obvyklých nákladov v príslušnom regiáne je povinná takejto osobe 
uhradiť  Obec. 

c) vykonávat priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky 
komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej. 

Obec je povinná: 

a) poskytnút súčinnost pri identifikácii uskutočňovania školského zberu a výkupu 
odpadu z obalov a neobalových výrobkov na jej území. 

b) nahlásiť  1. východoslovenskej OZV údaje o produkcii zmesového odpadu a 
komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových 
výrobkov oddelene vyzbieraných v obci za predchádzajúci kalendárny rok do 
28. februára. 

Článok IV 
Výška nákladov na triedený zber v Obci 

Výška nákladov na triedený zber v Obci je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, v zmysle 
zmluvných podmienok dohodnutých medzi 1. východoslovenskou OZV a Zberovou 
spoločnosťou podla ust. § 59 ods. 4 zákona o odpadoch. 

Strana 3 z 10 



Článok V 
Spčsob zistovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov 

v oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov 

V rámci zistovania podielu odpadov z obalov a neobalových výrobkov oddelene 
zbieraných zložiek komunálneho odpadu v Obci, bude 1. východoslovenská OZV 
vyhodnocovat získané údaje od Zberovej spoločnosti a to v rámci definovaných 
zmluvných podmienok. Zistovanie podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových 
výrobkov sa bude realizovat kontrolou zaslaných údajov od Zberovej spoločnosti, 
miestnym zistovaním, či analýzou podielu odpadov z obalov a neobalových výrobkov 
v zbernej nádobe vo vopred dohodnutých termínoch a na miestach v Obci, kde je 
takýto zber vykonávaný. Uvedené zistovanie sa uskutočňuje v súčinnosti s obcou a na 
náklady OZV. 

Článok Vl 
Spčsob verifikácie oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov 

1. V zmysle § 59 ods. 9 zákona o odpadoch a v súlade s § 59 ods. 3 písm. f) zákona o 
odpadoch platí, že OZV je oprávnená vykonávat kontrolu skutočného 	zloženia 
oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenú 
v obci. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že späsob zistovania a verifikácie skutočného zloženia 
oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej sa 
bude vykonávat nasledujúcim späsobom: 
a) OZV oboznámi Obec a Zberovú spoločnost o svojom zámere vykonat kontrolu 

skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu minimálne 
tri pracovné dni vopred kontroly. Následne sa zúčastnené strany odoberú na miesto 
určené Zberovou spoločnostou, kde sa odpady pävodne zapečatené v zbernej 
nádobe odvážia a vzápätí vytriedením sa určí pomerjednotlivých odpadov. V rámci 
jednej obce sa kontrola uskutoční maximálne pri 1 0 ks zberných vriec v obci do 500 
obyvatelov a 20 ks zberných vriec v obci nad 1000 obyvatelov, prípadne 
v maximálne 2 ks 11001 kontajnerov, ak obec takéto kontajnery na triedený zber 
využíva. 

b) v prípade zistenia, že obsah zbernej nádoby zahŕňa inú zložku komunálneho 
odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, v rozsahu nad prípustnú mieru 
znečistenia ustanovenú v prílohe č. 8a, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou 
komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe zodpovedá Obec. 

Článok Vll 
Spčsob a forma preukazovania materiálového toku odpadov z obalov 

a neobalových výrobkov 

1. V súlade s ustanovením § 57 zákona o odpadoch miesto pävodu odpadov z obalov a 
ich množstvo vykazuje na účely preukázania zberu a na účely preukázania 
materiálového toku priamo pävodný pävodca odpadov, obec, ak ide o komunálny 
odpad, alebo osoba uvedená v § 16 ods.4, ak ide o vykúpený komunálny odpad jedno 
množstvo odpadu z obalov možno vykázat len v jednom materiálovom toku. 

2. Na účely pinenia povinnosti podla § 54 ods. 1 písm. d) sa zber, zhodnocovanie a 
recyklácia preukazuje dokladmi o materiálovom toku odpadov z obalov množstvo 
zozbieraných odpadov z obalov možno zahrnút do materiálového toku odpadu z 
obalov len v roku ich zhodnotenia alebo recyklácie. Na účely pinenia povinnosti podla 
§ 54 ods. 1 písm. e) siúžia výlučne množstvá vykázané obcou ako množstvá v nej 
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vyzbierané a množstvá komunálneho odpadu, o ktorých bolo doručené oznámenie 
podla § 16 ods. 4 množstvo zozbieraných odpadov z obalov možno zahrnút do cielov 
zberu ustanovených v prílohe č. 3a pre odpady z obalov len v roku ich zozbierania. 

3. Množstvo odpadov z obalov prevzatých do zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa 
považuje za množstvo zhodnotených odpadov z obalov na účely pinenia povinností 
podla odseku 2, pokial prevádzkové a technické opatrenia v tomto zariadení 
zabezpečujú, že sa vytriedené množstvo odpadov z obalov dostane do procesu 
zhodnotenia aiebo recyklácie bez väčších strát. 

4. Materiálový tok odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov je pohyb odpadu 
z obalov a odpadu z neobalových výrobkov z miesta jeho pävodu do prvého zariadenia 
na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R1 1 podia prílohy Č. 1 zákona 
o odpadoch alebo do prvého iného zariadenia na územĺ  iného štátu, v ktorom je 
zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom 
zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 až R1 1 podla prílohy č. 1 zákona o 
odpadoch. 

5. Zber, zhodnocovanie a recyklácia odpadov z obalov a odpadov z neobalových 
výrobkov sa preukazuje dokladmi o materiálovom toku odpadov z obalov v zmysle § 
21 Vyhlášky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených 
výrobkov. 

6. V zmysle ustanovenia § 59 ods. 4 zákona o odpadoch, uzatvorí 1. východoslovenská 
oZV zmiuvu so Zberovou spoiočnostou, ktorá vykonáva na území Obce triedený 
zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov podla § 81 ods. 1 3 zákona 
o odpadoch. 

7. Na základe vyššie uvedených skutočností sa bude materiálový tok odpadov z obalov 
a odpadov z neobalových výrobkov preukazovat 	z doručených 	informácií 
a dokladov poskytnutých Zberovou spoločnostou. Päjde predovšetkým o Výkaz 
o vyzbieraných a zhodnotených množstvách odpadov z obalov a odpadov 
z neobaiových výrobkov podla druhu odpadu z Obce, prípadne prostredníctvom iných 
dokumentov, v ktorých budú príslušné informácie uvedené. 

Článok Vlll 
Podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce 

1. Propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na konečného používatela budú 
vykonávané 	v zmysle § 7 Vyhlášky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti 
výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 
v platnom znení. 

2. informačné aktivity na územĺ  Obce sa budú uskutočňovat minimálne raz za kalendárny 
štvrtrok a budú zamerané najmä na zvýšenie triedeného zberu v Obci, ako aj 
informovanie obyvatelov Obce o jeho význame pre životné prostredie, správnom 
vhadzovaní odpadov do zberných nádob, význame značiek na obale, či význame 
jednotlivých farieb na zberných nádobách. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že informačné aktivity v Obci sa budú realizovat po 
vzájomnej dohode, prihliadnuc na špecifiká danej oblasti. Podla povahyje možné zvolit 
vhodný späsob informačných aktivít, napríklad zverejnením oznamu v miestnom 
rozhlase, zverejnením príspevku na webovom sídle Obce, úradnej tabuli, alebo 
v obecnej tlači, distribúciou 	informačných letákov, upozornením na deň  vývozu 
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prostredníctvom sms, prípadne inými aktivitami. Obec poskytne súčinnost pri 
sprístupnen í informačných materiáiov obyvatelom Obce. 

Článok IX 
Osobitné dojednania 

Ak sa na výkone triedeného zberu v Obci bude podielat iný subjekt, ako Zberová 
spoločnost podla § 81 ods. 13 zákona o odpadoch t.j. viacero právnických, alebo 
fyzických osäb, je potrebné, aby každý takýto subjekt splňal všetky zákonné 
predpoklady na výkon takejto činnosti, ako aj to, aby sa pri výkone svojej činnosti 
zdržal akéhokolvek porušenia zákona o odpadoch, či iného protiprávneho konania. 

Článok X 
Korešpondencia Zmluvných strán a doručovanie písomností 

1. Písomnosti určené pre Ozv sa doručujú na adresu sídla OZV uvedenej na prvej strane 
tejto Zmluvy. Písomnosti určené pre Obec sa doručujú na adresu sídla Obce uvedenej 
na prvej strane tejto Zmluvy, alebo na adresu, ktorú označí Obec za svoju 
korešpondenčnú adresu na doručovanie. Pokiaľ  däjde k zmene sídla, je povinnostou 
Zmluvných strán bez zbytočného odkladu informovat druhú Zmluvnú stranu o takejto 
zmene. 

2. Za doručen sa pĺsomnost považuje dňom jej skutočného doručenia, alebo dňom 
uplynutia odbernej lehoty. Ak pripadne posledný deň  lehoty na deň  štátneho sviatku, 
deň  pracovného pokoja, či víkendu je posledným dňom tejto lehoty najbližšĺ  nasledujúci 
pracovný deň. 

3. Zásielka odmietnutá adresátom je považovaná za doručenú dňom odopretia jej prijatia. 

Článok Xl 
Mlčanlivost 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky informácie, ktoré si vzájomne poskytli, 

predovšetkým informácie v rámci rokovaní pri uzatváraní zmluvy a informácií o 
ostatných súvisiacich aspektoch, vynímajúc informácie, ktoré sú povinne zverejňované 
podla príslušných ustanovení zákona o odpadoch, prípadne podla iných právnych 
predpisov, považujú za däverné. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že všetky informácie, ktoré považujú za däverné nebudú 

nijakým späsobom sprĺstupnené tretím osobám, vynímajúc poskytnutie informácií 
žiaducich a nutných pre dosiahnutie účelu Zmluvy. Tretie osoby sú v tomto kontexte 
rovnako povinné dodržiavat príslušné ustanovenia pojednávajúce o mlčanlivosti. 

Článok Xll 
Ochrana osobných údajov 

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavat ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a vykonajú všetky potrebné opatrenia na ochranu u nich uložených údajov 

pred neoprávneným prístupom tretích osäb. Zmluvné strany však nenesú 
zodpovednost za to, ak tretie osoby protiprávnym konaním získajú prístup k takýmto 
údajom. Pokial Zmluvné strany neporušia úmyselne, alebo z nedbanlivosti túto svoju 
povinnost, je akékolvek uplatnenie náhrady škody v tejto súvislosti vylúčené. 
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Článok Xlll 
Trvanie a zánik Zmluvy 

1. Táto zmluva je povinne zverejňovaná v súlade s prĺslušnými ustanoveniami právneho 
poriadku. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom minimálne na dobu v trvaní 1 
kalendárneho roka. 

2. Podla ust. § 27 ods. 15 zákona o odpadoch je obec oprávnená zmluvu vypovedat bez 
udania dävodu k 31. decembru kalendárneho roka. 

3. Výpoved adresovaná obcou pre oZV musí byt podla ust. § 27 ods. 16 zákona 
o odpadoch doručená OZV do 31. oktábra v roku, v ktorom má byt zmluvný vztah 
ukončený. 

4. OzV je oprávnená vypovedat zmluvu ku 31. decembru kalendárneho roka v ktorom 
má byt zmluvný vztah ukončený. 

5. Obec nemäže vypovedat zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov počas 
kalendárneho roka z iného dävodu ako z dävodu porušenia povinností organizácie 
zodpovednosti výrobcov podla § 28 ods. 4 písm. a) alebo e) zákona o odpadoch. 

6. Podla ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, je pri povinnom 
zverejnení zmluvy zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

7. S poukazom na ust. § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, účastníci 
si mäžu dohodnút, že zmluva nadobúda účinnost nesk6r po jej zverejnenĺ. 

8. Obec sa zaväzuje, že po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, túto 
zmluvu bez zbytočného odkladu zverejní, pričom zmluva nadobúda účinnost ku 1. 
januáru 2021. 

Článok XIV 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dalej dohodli, že ak v priebehu kalendárneho roka däjde 
k legislatívnym zmenám v zákonných, či vykonávacích predpisov upravujúcich oblast 
združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov (dalej 
len ,,Zmeny) ktorých aplikácia bude mat za däsledok, že niektoré ustanovenie Zmluvy 
sa stane neplatným, nevykonatelným, alebo ktorej aplikácia dovtedy nebola celkom, 
alebo čiastočne upravená v Zmluve, zaväzujú sa v takomto prípade Zmluvné strany 
dočasne Zmeny aplikovat vo vztahu založenou touto Zmluvou a to až do doby 
uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve. Zavedenie Zmeny do zmluvného vztahu nastane 
P0 písomnom oznámenĺ  podstaty opatrenia a doručení Obci, kedy sa stane záväzným 
pre Zmluvné strany. Dodatok podľa tohto ustanovenia uzatvoria Zmluvné strany 
najneskär do konca kalendárneho roka. Oznámenie podľa tohto bodu sa nemäže týkat 
zníženia výšky nákladov na realizáciu triedeného zberu odpadov v obci. 

2. Všetky zmeny tejto Zmluvy je možné vykonat len na základe písomnej dohodou 
Zmluvných strán formou dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami. 

3. Vo veciach neupravených touto Zmluvou sa zmluvný vztah riadi príslušnými 
ustanoveniami zákona odpadoch, Obchodného zákonníka, prípadne ostatnými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 
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4. Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade, že bude niektoré z ustanovení zmluvy 
považované za neplatné, nevymáhatelné či neúčinné, nebude mat táto skutočnost na 
vplyv na platnost zostávajúcich ustanovenĺ  zmluvy. Namiesto neplatných, 
nevymáhatelných či neúčinných ustanovení bude platit také ustanovenie, čo najviac 
zodpovedá zmyslu a účelu neplatného, nevymáhatelného či neúčinného ustanovenia. 

5. Táto Zmtuva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú Zmluvnú stranu. 
Neoddelitelnou súčastou tejto Zmluvy sú prílohy, ktoré sú takto označené a sú 
vypracované v súlade s touto Zmluvou. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej váli, ju podpísali. 

V Košiciach dňa 9.12.2020 
	

v  JOt/ Č 	 dňa  15ILO29 

 

za OZV: 

 

za Obec: 

 

I z v 2Z 040 1llce 

J 
. 	6 	 D 236O28 

• vhodaaIsni 	Č 	SQ1236&28 
• ov 	 www.1ov.sk  

      

\S  

         

Prílohy: 

Príloha č.1: Popis systému zberu v obci 
Príloha č.2: Množstvo vytriedených odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
v obci za predchádzajúci kalendárny rok - 2019 
Príloha č.3: Množstvo vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu v obci za 
predchádzajúci kalendárny rok - 2019 
Príloha č.4: Doplňujúce informácie 
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Zmesový komunálny odpad Množstvo v tonách 

Kat.č. 20 03 01 

Príloha č. 1 
Popis systému zberu v obci 

ldentifikačné údaje obce: 
Názov obce: Jovsa 
IČO: 00325279 
Počet domácností:  2O 

KOMODITA Typ zbernej 
nádoby (ZN) 

OBJEM ZN 
v litroch 

POČET ZN 
v kusoch 

POČET 
ZBEROV za rok 

OBJEM 
v litroch/ rok 

Papier vrece 120 231 4 110 880 

Plasty vrece 120 462 14 776 160 

Sklo vrece 120 231 5 138 600 

Kovy vrece 120 231 2 55440 

Kompoz. obaly vrece 120 231 2 55 440 

Výška nákladov na triedený zber v obci podla § 59 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch je 
stanovená v zmysle sadzieb pre určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a 
zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov ( 105 ods. 3 pĺsm. m 
zákon o odpadoch) a hradená zberovej spoločnosti. 

Názov zberovej spoločnosti vykonávajúcej triedený zber v obci: 

Fúra, s.r.o. 

Príloha č.2 
Množstvo vytriedených odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
v obci za predchádzajúci kalendárny rok - 2019 

KOMODITA MNOŽSTVO v tonách 
papier GLI 
sklo 3 023 
plasty /i:t1 
kovy 13 
kompozitné obaly na 
bze lepenky (VKM) Vj 

Príloha č.3 
Množstvo vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu v obci za predchádzajúci 
kalendárny rok - 2019 
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Príloha č.4 
Doplňujúce informácie: 

ÁNO NIE 

Nachádza sa vo Vašej obci škola alebo 
školské zariadenie? 

Nachádza sa vo Vašej obci zariadenie 
na výkup odpadu (výkupňa)? 

Realizuje sa vo Vašej obci mobilný 
výkup papiera? 

Máte zriadený vo Vašej obci zberný 
dvor? 
*Správnu  odpoveď  označte krížikom 

Strana 10 z 10 


