
DODATOK Č. 4 

k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV 

A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV 

zo dňa 20.06.2016 uzatvorenej 

medzi: 

NATUR-PACK, a.s., so sídlom Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, IČO: 35 979 798, zapísaná 
y obchodnom 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 

Obec Kolárovice, Kolárovice 389, 013 54 Kolárovice, IČO: 00 321 362 

(ďalej len „Obec") 

(všetci ďalej spoločne aj len „Strany") 

v nasledovnom znení (ďalej len „Dodatok"): 

Vzhľadom na legislatívne zmeny v odpadovom hospodárstve, ako aj na potrebu zefektívnenia 

plnenia jednotlivých ustanovení Zmluvy, majú Strany záujem na úprave a doplnení niektorých 

ustanovení Zmluvy, preto uzatvárajú tento dodatok: 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v ČI. 1 sa vypúšťa znenie bodu 1.1 Zmluvy a nahrádza sa novým 
znením: 
„NATUR-PACK je organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúcou 
a zabezpečujúcou systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových 
výrobkov a vykonávajúcou svoju činnosť v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch. 
NATUR-PACK je zároveň oprávneným držiteľom autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti 
výrobcov. NATUR-PACK zabezpečuje triedenie, zber, prepravu, zhodnocovanie, ako aj recykláciu 
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov najmenej v rozsahu vyplývajúcom 
z požiadaviek ustanovených pre triedený zber komunálnych odpadov, v zmysle príslušných 
zákonných ustanovení. 
NATUR-PACK a Obec uzatvárajú Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s 
odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov (ďalej len „Zmluva"), ktorá okrem 
všeobecných a individuálne dojednaných náležitostí zmluvy upravuje osobitné náležitosti 
stanovené v §59 ods. 3) Zákona o odpadoch." 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v ČI. 1 sa vypúšťa znenie bodu 1.4 Zmluvy a nahrádza sa novým 
znením: 
„Obec je ďalej, okrem iného, v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch, povinná 
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, 
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sklo, kovy a kompozitné obaly (viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky), ako aj 
umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek 
komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe 
zmluvy s touto organizáciou zodpovednosti výrobcov.' 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v ČL 1 sa v bode 1.7 namiesto čísla zákona J25ŕ2006T vkladá 
„343/2015*. 

4. Zmluvné strany sa dohodi, že v ČL 4 sa vypúšťa znenie bodu 4.1 Zmluvy a nahrádza sa novým 
znením: 
„Ak ďalej nie je uvedené inak, v Obci sa realizuje triedený zber prostredníctvom farebne odlíšených 

# zberných nádob (spravkMa: papier, sklo, plasty, kovové obaly a kompozitné obaly (viacvrstvové 
kombinované materiály na báze lepenky). Konkrétny systém triedeného zberu v Obci je uvedený 
v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy." 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v ČI. 6 sa vypúšťa znenie bodu 6.5 Zmluvy a nahrádza sa novým 
znením: 
„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 
NATUR-PACK zo strany Zberovej spoločnosti. Pôjde predovšetkým o faktúry, prípadne aj o iné 
dokumenty, v ktorých budú uvedené príslušné informácie. Na žiadosť Zberová spoločnosť 
poakjflne NATlMt^ACK aj doklady o množstve a druhu vyzbieraného odpadu z obalov a odpadu 
zamA&kmýchvýttibšm.' 

ževčL 8 sa dopila bod 8.2: 
f phm. g) Zákona o odpadoch sa strany dohodli, že v prípade, ak 

stanoví výšku alebo spôsob určenia tzv. ekonomicky 
triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov 

prestane počnúc dňom nadobudnutia účinnosti 
nákladov dohodnutá podľa bodu 8.1 Zmluvy a pre účely tejto 

určenia výšky nákladov na triedený zber v Obci podľa tohto 

i dohodli, že v Cl. 9 sa vypúšťa znenie bodu 9.4.2 Zmluvy a nahrádza sa novým 

jmkttmľMÁTUR-PACK údaje o produkcii komunálneho odpadu (množstve zmesového odpadu a 
odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov podľa 

) čísel odpadov) za predchádzajúci kalendárny rok do 28. 2. * 

Zmluvné strany sa dohodli, že v ä. 9 sa dopĺňa bod 9.6: „Vprípade ak sa Obec počas trvania 
Zmluvy rozhodne zmeniť dodávateľa služieb zberu odpadu vrátane služby triedeného zberu 
odpadov z obalov a neobalových výrobkov (na základe výberového konania zverejneného vo 
Vestníku verejného obstarávania, systéme Elektronického verejného obstarávania, Elektronickom 
kontraktačnom systéme, cenového prieskumu alebo akoukoľvek inou formou), zaväzuje sa Obec 
vopred (aspoň 30 dní pred začatím výberového konania) informovať NATUR-PACK o tomto 
zámere a súčasne zaslať NATUR-PACK na skonzultovanie a odsúhlasenie požiadavky, ktoré 
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plánuje aplikovať pri tomto výberovom konaní. Účelom odsúhlasenia je plnenie legislatívnych 
požiadaviek v súlade so Zákonom o odpadoch a platných právnych predpisov v odpadovom 
hospodárstve." 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že v ČL 12 sa dopĺňa bod 12.6: 
„ V prípade ak NATUR-PACK (ako organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly) vypovie zmluvu 
s Obcou, je povinný zabezpečiť triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
v Obci do 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." 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. 12 sa dopĺňa bod 12.7: 
„Zmluvné strany potvrdzujú, že v prípade výkonu činností podfa predchádzajúceho bodu vznikne 
v súlade sust. § 59 ods. 13 Zákona o odpadoch NATUR-PACK nárok na vysporiadanie 
preukázateľných nákladov na zabezpečenie činností podľa uvedeného bodu (12.6). Zmluvné 
strany potvrdzujú, že vysporiadanie preukázateľných nákladov na zabezpečenie triedeného zberu 
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vrátane vysporiadania dokladov o 
vyzbieraných a zhodnotených množstvách odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
za výkon činností podľa bodu 12.6 sa musí vykonať do troch mesiacov od uzatvorenia nového 
zmluvného vzťahu Obce s inou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, pričom Obec sa 
m účesom uvedeného zaväzuje poskytnúť NATUR-PACK potrebnú súčinnosť a v zmluvnom 

výrobcov pre obaly túto zaviazať na splnenie povinnosti 

V Bratislave dňa 7.1.2021 

l-PACK, a.s. 
adimír Šinák 
predstavenstva 

jú, že Dodatok uzatvorili po vzájomnej dohode, slobodne, vážne, určite 

(2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1) rovnopise pre 

r, ktoré nahrádza jej doterajšie znenie a tvorí súčasť tohto 
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Dodatkom nezmenené. 

obecný úrad 
013 54 KOLÁROVICE 

IČO: 321362, DIČ: 2020626443 

OBEC KOLÁROVICE 

v Kolároviciach, dňa. 

Obec Kolárovice 
Ing. Jozef Hruštinec 

starosta obce 



Príloha č. 1 - Popis systému triedeného zberu v obci otatnv od 1,1,2021 

Identifikačné údaje obce: 

Názov: Obec Kolárovice 
Adresa: Kolárovice 389,013 54 Kolárovice 
IČO: 00 321362 
Štatutár: Ing. Jozef Hruštinec, starosta obce 

papier 
papier 
sklo 
sklo 
plasty 
plasty 

kontajner 
SPOLU 
kontajner 
SPOLU 

vrece 
kontajner 
SPOLU 

sraui 

1100 

1100 

120 
1100 

120 
1100 

Počet ZN 
(ks/zber) 

13 

13 

100 
21 

13 

Počet 
zberov 
za rok 

52 

24 

52 
52 

12 
12 

Objem 
(l/rok) 

743 600 
743 600 
343 200 
343 200 
624 000 

1201 200 
1825 200 

2 880 
171 600 
174 480 
171600 

Cena 
(EURbezDPH/ 

Je stanovená v 
zmysle § 59, 

ods. 4, písm. a) 
Zákona o 
odpadoch 
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