ZMLUVA 0 SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENĺ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA

S ODPADMI Z OBALOV A NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonni'ka v znenĺ neskorších

právnych predpisov, resp. podľa § 59 ods. 2 a nasl. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej aj ,,Zmluva``), medzi:

1. ORGANIZÁCIA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV:

Obchodný názov
Sĺdlo

Zastúpený
Telefón/Fax
Zapísaná v registri záujmových združení
Email

'ČO
IČ DPH
DIČ

ELEKOS

Párovská 44, 949 01 Nitra
lng. Štefan Straňák

0911488489
0kresného úradu v Nitre pod č. 3/2007
elekos@elekos.sk

37857690
SK2022533172

2022533172

(ďalej ak ako ,,OZV", resp. ,,OZV ELEKOS")
Z. OBEC:

Názov
Sídlo

Obec Nedožery -Brezany
Družstevná 367/1, 97212 Nedožery -Brezany

Starosta

JUDr. Martin Mokrý

Osoby oprávnené k zastupovaniu
Telefón/Fax

JUDr. Martin Mokrý

Email

046 / 548 5100
nfo@nedozery-brezany.sk

'ČO

00318302

DIČ

2021162737

(spolu ďalej ako ,,Zmluvné strany``)

za nasledovných podmienok:

PREAMBULA

a)

Združeníe ELEKOS je v súlade s ustanovením § 28 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch``)

organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly

(ďalej

len „OZV"), disponujúcou

platným

rozhctdnutím o udelení autorizácie podľa § 89 a nasl. zákona o odpadoch. Hlavnou úlohc)u OZV

ELEKOS je v súlade s udelenou autorizáciou zabezpečiť funkčný systém združenéhct nakladania

s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieranými z komunálnych
odpadov vznikajúcich v Obci.

b)

Obecje podra § 1 ods.1zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadenĺv znení neskorších predpisov

samostatný územnÝ samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Podľa zákona o odpadoch

zodpovedá obec za nakladanie 5 komunálnym odpadom (d'alej aj ako „KO``) a drobným stavebným

odpadom, ktorý vznikol na územĺ obce, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.

c)

Obec má povĺnnost` umožnit'OZvvykonávaťna nákladyoz\/ zbervytriedených zložiek KO, na ktoré
sa uplatňuje rozšírená zodpovednost' výrobcov vyhradených výrobkov podl'a zákona o odpadoch,
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a to na základe uzatvorenej zmluvy. Takúto zmluvu môže obec uzatvorit' len sj.ednou OZV na

obdobie nie menej ako jeden kalendárny rok.
d)

Spoločným cieľom OZV ELEKOS aobce je vsúčinnosti sostatnými zúčastnenými subjektmi

vytvorit', financovat', prevádzkovat' a udržiavat' funkčný systém zberu, prepravy, zhodnotenia
a recyklácie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčast'ou oddelene
zbieraných zložiek KO v Obci.

Článok 1.

PREDMET ZMLUW
1.

Predmetom tejto Zmluvy je dosiahnutie vzájomnej dc]hody Zmluvných strán ozákladných

podmienkach vytvorenia a prevádzkovania funkčného systému združeného nakladania s odpadmi
z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov pc]chádzajúcich z trĺedeného zberu KO v Obci, na
ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednost'výrobcov podľa zákona o odpadoch.
2.

Na

dosíahnutĺe

účelu

podľa

odseku

1 Zmluvné strany uzatvárajú

zmluvu ospolupráci

prí

zabezpečenĺ systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových
výrobkov. Zmluva je uzatvorená na základe ustanovenia § 59 cids. 2 zákona o odpadoch a spíňa

všetky obsahové náležitosti podra § 59 ods. 3 zákona o odpadoch.

Článok 11.

DOBA I]lJ\TNOSTI A TRVANIE ZMLUVY

i.

2.
3.

Zmluvasa uzatvára na dobu neurčítú.

Zmluvuje možné ukončíťvzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán ojej zániku.
Zmluvuje rovnako možné ukončit' písomným odstúpením od zmluvy niektorej zo zmluvných strán,
v prípade, že sa druhá zmluvná strana dopustí porušenia niektorej zo zmluvných povinnostĺ

a nedôjde k náprave tohto porušenia ani na základe pi'somnej výzvy s poskytnutím primerônej

lehoty v trvani' nie menej ako 1 mesiac odo dňa doručenia výzvy na nápravu. V takomto prípade
Zmluva zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.
4.

Zmluva rovnakozaniká:

a)

pi'somnouvýpoveďou bez udania dôvoduzo stranyobce k 3i. clecembru kalendárneho roka,
v súlade s podmienkami ustanovenými podra § 27 ods.15 a 16 zákona o odpadoch,

b)

pi'somnou výpoved'ou bez udania dôvodu zo strany ozv k 3i. decembru kalendárneho roka,
doručenou Obci najmenej 60 kalendárnych dní pred ukončením Zmluvy,

c)
5.

odôvodnenou pĺsomnou výpoveďou zo strany ozv, so 3-mesačnou výpovednou lehotou,

Výpoveď Zmluvy musi' mať písomnú formu, musí byt' doručené druhej Zmluvnej strane, príčom
výpovedná lehota začína plynúť dňom jej doručenĺa druhej zmluvnej strane, ak táto Zmluva alebo

zákon o odpadoch neustanovuje inak.
6.

Platnost' Zmluvy tiež zaniká prijatím nových právnych predpi5ov, zmenou alebo doplnením

platných právnych predpisov, v dôsledku ktorých sa Zmluva stane nezodpovedajúcou aktuálnej
právnej úprave a v praxi nerealizovateľnou.
Článok 111.

SYSTÉM TRIEDENÉHO ZBERU

1.

OZV zabezpečí vytvorenie, financovanie,

prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému

triedeného zberu odpadov zobalov aodpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z
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triedeného zberu KO v Obci, na ktoré sa uplatňuje rozšĺrená zctdpovednost' výrobcov podľa zákona

o odpadoch.
2.

Triedený zber komunálnych odpadov je v Obci zabezpečený rozmiestnením zberných nádob kontajnerov, farebne odlíšených podľa jednotlivých oddelene zbíeraných zložiek komunálnych

odpadov v súlade s podmienkami ustanovenými vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Pre zabezpečenie efektívnosti triedeného

zberu

KO v obci je

možné

zabezpečovať triedený

zber odpadov

z

plastov

a

papiera

prostredníctvom farebne rozli'šených plastových vriec, t. j. využívaťtzv. vrecový systém triedeného
zberu.

3.

Vývoz kontajnerov na triedený zber je zabezpečovaný systémom kalendárového zberu, pričom
konkrétne dátumy vývozu odpadov sú obyvateľom Obce oznamované spôsobom v mieste
obvyklým.

4.

Základné údaje súvisiace so zabezpečovaním systému triedeného zberu KO vobci, na ktoré sa
uplatňuje rozšírená zodpovednost' výrobcov podľa zákona o odpadoch, sú uvedené v prílohe č. 1
tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na bezodkladnej aktualizácii prílohy č. 1 v závislosti od

zmien uskutočnených v systéme triedeného zberu KO v Obci.
5.

OZV zabezpečí odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu
(papier, sklo, kovy a plasty) pochádzajúcej zvýrobkov, na ktoré sa uplatňuje rozšĺrená
zodpovednost' výrobcov podľa zákona o odpadoch a ich zhodnotenie recykláciu v plnom rozsahu

v súlade so zákonom o odpadoch.

6,

Ozvje povinná umožnit' Obci v plnej mierevyužiťsystém triedeného zberu komunálnych odpadov
vykonávanÝ vobci do účinnosti tejto Zmluvy a zapojit' ho do systému združeného nakladanía

s komunálnym odpadom prevádzkovaným v obci oZV.

7,

OZV je povinná zabezpečiť pre obyvateľov Obce vykonávanie triedeného zberu KO pre papier,
plasty, kovy a sklo minĺmálne v rozsahu štandard zberu na jedného obyvateľa stanovených podľa
prílohy č. 10 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. Reálne dosiahnutý štandard zberu vybraných
zložiek KO v Obcí bude každoročne aktualizovaný doplnením údajov v rámci prílohy č. 1 tejto
Zmluvy.

8.

Obecje povinná umožnit' OZv vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier,
plasty, kovy a sklo na svojom území, pričom berie na vedomie, že na nakladanie sodpadmi
z obalov a neobalových výrobkov, ktoré sú súčast'ou oddelene zbieraných zložiek KO, môže
uzatvorit' zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch.

9.

Obec je povinná poskytnúť OZV všetky informácie a doklady potrebné pre oboznámenie sa so

skutočným stavom systému triedeného zberu KO v Obci. Obec je zároveň povinná umožnit' OZV
oboznámiť sa s podmienkami uskutočňovania systému triedeného zberu KO v Obci, vykonávanom

v obci tret'ou osobou.
10.

Obec je povínná, najmenej jeden mesiac vopred, oznámít' OZV každý prípad plánovanej činnosti

obce alebo tľetej osoby, ktorý môže mat' vplyv na systém triedeného zberu KO v Obci a zároveň

v rovnakej lehote umožnit' OZV vyjadrit' sa k takémuto zámeru.
Článok lv.
PODIEL ODPADOV Z OBALOV A NEOBALOVÝCH VÝROBl(OV

OZV na vlastné náklady zabezpečí pravidelné zíst'ovanie podielu odpadu z obalov a odpadu
z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách KO v obci (d'alej len ,,Podieľ').

OZV

bude

údaje

avyhodnocovaním

potrebné

pre

informácií od

určenie

subjektu

Podielu

získavať

vykonávajúceho

predovšetkým

triedený zber

KO

sledovaním

vobci,

ato
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spôsobom a prostriedkami vyplývajúcimi z ich vzájomného zmluvného vzt'ahu. Spôsob zist'ovania

Podielu tak bude OZV zabezpečovať priamo na prevádzke tohto subjektu pri činnostiach
nakladania s vyzbieraným K0 z Obce.

3.

OZ\/ v prípade potreby zabezpečí, po dohode sobcou, zísťovanie Podielu miestnou ohliadkou
zberných miest, ich vizuálnou kontrolou, analýzou vzoriek odpadov získaných zjednotlivých

zberných nádob, ich zvážením, resp. iným spôsobom, ktorým bude možné určiť skutočný podiel
vyzbierôných odpadov z obalov a neobalových výrobkov na celkovom množstve vyzbieraných
odpadov prĺslušnej oddelene zbieranej zložky KO.

4

0Zvje zároveň, vsúlade sustanovenĺm § 59 ods. 9 zákona oodpadoch, oprávnená vykonávať
priebežnú kontrolu skutcičného zloženia oddelene zbieranej zložky KO v zberných nádobách
umiestnených v Obci. V prípade, že oZV zistí, že zberná nádoba na triedený zber obsahuje víac

ako 50%-tný hmotnostný podiel inej zložky KO, než pre akú je určená, OZV nezodpovedá za
nakladanie s tôkto vyzbĺeranou zložkou K0 v Obci.

Článok V.
MATERIÁLOVÝ Tol( ODPADOV Z OBALOV A NEOBALOVÝCH VÝROBl(OV

1.

Materiálovým tc)kom odpadov z obalov, ktoré sú súčast'ou komunálnych odpadovje pohyb týchto
odpadov

zmiesta

ich

pôvodu

(vzniku),

t.

j.

zobce

do

prvého

zariadenia

na

ich

zhodnocovanie/recykláciu, niektorou z čĺnností Rl až R11 podľa prĺlohy č.1 zákona o odpadoch.

2.

Dokladovanie materiálového toku odpadov z obalov slúži na preukázanie plnenia povinnosti

zberu, prepravy, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelene
zbieraných zložiek KO. Na účely preukazovania materiálového toku je možné použit` výlučne

množstvá odpadov z obalov vykázané Obcou ako množstvá v nej vyzbierané a množstvá odpadov
z obalov oznámené OZV výkupcom týchto odpadov.
3.

OZv zabezpečí dokladovanie materiálového toku odpadov zobalow plnom rozsahu požiadaviek
vyplývajúcich z ustanovenia § 21 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z., a to v príamej súčinnosti

s obcou, resp. subjektom vykonávajúcim triedený zber KO v obcí. Vzhradom na charakter

a povahu dokladov požadovaných pre preukázanie materiálového toku odpadov z obalov, OZ\/
bude primárne využívať informácie poskytctvané subjektom vykonávajúcim triedený zber KO
v Obci.

4.

Miesto `pÔvodu

odpadov zobalov a neobalových výrobkov,

ktoré

sú

súčasťou

oddelene

zbieraných zložiek KO v Obci a ich množstvo vykazujú Zmluvné strany riadnym vyplnenĺm tlačiva

tvoriaceho prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Obec potvrdí údaje uvádzané na tlačíve podľa prílohy č. 2
Zmluvy a zašle ich oZV najneskôr do 10 dní po ich obdržaní. V pri'pade, že obec v zaslaných

údajoch zisti' nezrovnalost', bezodkladne o tejto skutočnosti informuje OZV, v súčínnosti s ktorou
zabezpečía nápravu zistených skutočnosti'.
5.

Obec je

povinná

poskytnút' OZV všetky

informácie

adoklady

potrebné

pre

preukázanie

materiálovéhc] toku odpadov z obalov a neobalových výrobkov vyzbieraných v obci v rozsahu a za
podmienok ustanovených v zákone o odpadoch a súvisiacich vykonávacích právnych predpisoch.

Článok v'.
lNFORMAČNÉ AKTIVITY NA ÚZEMĺ OBCE

1.

Ozvje povinná zabezpečiť,v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o odpadoch, výkon
informačných, propagačných a vzdelávaci'ch aktivít na územi' Obce, ktorých cieľom je prispieť k
zvyšovania environmentálneho povedomia obyvateľov Obce voblasti nakladania s oddelene
zbieranými zložkami KO vznikajúcimi v Obcĺ.
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2.

Predmetom informačnej povinnosti OZV je predctvšetkým poskytovanie Ínformácii' obyvateľom

Obce o spôsobe zabezpečenia triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktoré
sú súčast'ou KO v Obci, o potrebe ich účasti a súčinnosti na triedenom zbere KO, o postupoch

aopatreniach
aprínosoch

potrebných

pre

zvyšovanie

zhodnocctvania

arecyklácíe

efektivity triedeného
K0

aoďalších

zberu v

obci,

skutočnostiach

ovýzname

spojených

so

zabezpečovaním triedeného zberu K0 na území Obce tvoriacich predmet informačnej povinnosti
OZV podl'a zákona o odpadoch.

3.

Konkrétny spôsob a forma uskutočňovania informačných aktivĺt zo strany ozv budú vykonávané
vsúlade

spríslušnými

ustanoveniami

zákona

oodpadoch,

na

základe

vzájomnej

dohody

Zmluvných strán, tak aby zohľadňovali a prispôsobovali sa aktuálnej situácii a úrovni triedeného
zberu KO v Obci v príslušnom časovom období. OZV sa zaväzuje minimálne 2x za rok uskutočnit`

na územi` Obce výkon informačných aktivĺt zameraných na informovanie obyvateľov Obce
v rozsahu poskytovaných údajov podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.

4.

Obec sa zaväzuje poskytnúť OZV dostatočný priestor pre výkcm informačných aktivít na území
Obce, a to predovšetkým poskytnutím súčínnosti s využitím v mieste obvyklých informačných

prostriedkov, obecnej tabule, prípadne iného vhodného verejného priestranstva v Obcí.
Článok v'l.
NÁKLADY TRIEDENÉHO ZBERU

1.

Náklady triedeného zberu oddelene zbieraných zložiek KO v Obci, vrátane zberu a vytriedenía

týchto zložiek na zbernom dvore znáša OZV zodpovedajúca za nakladanie s vyhradeným prúdom
odpadu na územĺ Obce.
2.

OZV rovnako znáša náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek KO, pri

ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednost' výrobcov podľa zákona o odpadoch.
3.

Celkové náklady podľa odseku 1 tohto článku uhrádza OZV priamo subjektu zabezpečujúcemu
triedený zber K0 vobci, vo výške a za podmienok stanovených na základe ich vzájomného
zmluvného vzťahu.

4.

Rámcovú výšku nákladovtriedeného zberu oddelene zbieraných zložiek KO, na ktoré sa vzťahuje

rozšírená zodpovednost' výrobcov podľa zákona o odpadoch, ustanovuje príloha č.1 tejto Zmluvy.
5.

OZV oznamuje obci výšku celkových nákladov na činnosti podľa tejto zmluvyjeden krát za rok, a

to najneskôr do konca januára nasledujúceho kalendárneho roku.
Článok vlll.
DORUČOVANIE PĺsoMNOSTĺ A l(OMUNIKÁCIA

1.

AKtáto zmluva neustanovuj.e inak, doručovanie oznámeni', zásielok alebo inej komuníkácie musí

mat' pi'somnú formu, vykonáva sa osobným doručením, prostredníctvom kuriérskej služby alebo
zaslaním doporučenej poštovej zásielky na adresu (sídlo) Obce alebo OZV uvedenú na p"ej strane

tejto Zmluvy. Oznámenie doručované osobne alebo kuriérskou službou sa považuje za doručené
okamihom jeho prevzatia druhou Zmluvnou stranou. Oznámenie doručované poštovou zásielkou
sa považuje za doručené tri pracovné dni pojej odoslaní a v prípade odmietnutia prevzatia zásielky

jej adresátom, dňom kedy bolo jej prevzatie odmietnuté.
2.

Zmluvné strany súhlasia, že Ích vzájomná komuníkácia môže prebiehať aj prostrednĺctvom
elektronickej pošty (emaílom), zasielaním správ na emailové adresy Obce a OZV uvedené na prvej

strane tejto Zmluvy. V takomto pri'pade nastáva doručenie prijatím správy do emailovej schránky
adresáta.
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3.

Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznámiť zmenu svojich kontaktných údajov uvedených
touto Zmluvou druhej zmluvnej strane.

Článok lx.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného

zákonni'ka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej
republiky.

2.

Ozv je oprávnené postúpit'všetky práva a povinnosti ustanovené touto zmluvou na tretiu osobu.
OZV je povinná o postúpení informovať Obec zaslaním písomného oznámenia s označeni.m

a identifikáciou osoby, na ktorú budú tieto práva a povinnosti postúpené.
3.

Zmluva nadobudne platnosťpodpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť01. 01. 2018. Obec
sa zaväzuje zverejniť Zmluvu v súlade s postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prĺstupe k informáciám v znení neskoršĺch predpisov.

4.

Zmluvné strany sa

zaväzujú zachovať mlčanlivosť otejto Zmluve ao dokumentácíi sňou

súvisiacou po celú dobu jej platnctsti, pokiaľ im iný právny predpis neukladá povinnosť ich

zverejnenia.

5.

Zmluva sa vyhotovuje vdvoch rovnopisoch, vslovenskom jazyku, pričom každá zo Zmluvných

strán obdrží jedno jej vyhotoveníe.
6.

Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopíňať výlučne na základe vzájomnej písomnej dohody
Zmluvných strán vo forme dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami.

7.

Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce písomné alebo iné dohody zmluvných strán týkajúce sa

predmetu tej.to Zmluvy.
8.

Všetky prílohy tejto zmluvy tvoria jej neoddelíteľnú súčasť a všetky odkazy na články znamenajú

odkazy na články tejto Zmluvy.
9.

Zmluvné strane spoločne prehlasujú, že táto Zmluva bctla vypracovaná pcidľa Ích pokynov,
porozumeli jej, preči'tali si ju, uzatvorili ju slobodne, níe v tiesni anl v omyle a znakom súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.

Mtra, dňa .ť..ŕí:..ť?` ?Ó /7

Nedožery -Brezany, dňa

Za ELEKOS:

Za Obec Obec Nedožery -Brezany :
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Príloha č.1: Systém triedeného zberu KO v obci:

SVSTÉM TRIEDENÉHO ZBERU KO V OBCI. (nádoby/kontajnery/vrecia)
PLASTY
Zberné nádoby

Zberné nádoby

!

Zberné nádoby

Zberná nádoba

Zberná nádoba

1201

,

2401

1100 1

iná

1101

áno

1

nie

áno

|

nie

!

áno

|

ánoJ

nie

nie

áno

1

Plastové vrecia

áno-|

nie

nie

Počet zberných nádob/ks

há- roú

„.S,
Počet vývozov/rok

`:

-2_ ',S x` ,/ä

.

.':

PAPIER

Zberné nádoby

Zberné nádoby

Zberné nádoby

Zberná nádoba

Zberná nádoba

1101

1201

2401

1100 1

iná

áno

1

nie

áno

1

n,e

áno

1

áno,l

nie

áno

nie

1

nie

Plastové vrecia

áno

i

nie

Počet zberných nádob/ks

6
Počet vývozov/ ro k
`á'Ý xfl

1

SKLO

Zberné nádoby

Zberné nádoby

Zberné nádoby

Zberná nádoba

Zberná nádoba

1101

1201

2401

1100 1

lná

áno

1

nie

áno

1

nie

áno

!

áno`l

nie

nie

1

áno

lný spôsob
zberu

1

nie

áno

1

nie

Počet zberných nádob/ks

•,/t

!

Počet vývozov/rok
flĺ' y. 4H

KOW
Zberné nádoby

Zberné nádoby
1101

áno

1

'

1201
áno
1

Zberné nácloby

Zberná nádoba

2401

1100 1

nie

nie

áno

1

nie

áno

1

!

Zberná nádoba

Plastové vrecia

iná
nie

Početzbernýchnádob/ks

ánoJl

nie

ŕ+~ľ`

áno

1

nie

1Ú,.``

hĺÁ:) `tvĺť u.Lĺ+j rÁk'

Počet vývozov/rok
•_.1

VKM na báze lepenky (Viacvrstvové kombinované materiálv)
Zbemé nádoby

Zberné nádoby

Zberné nádoby

Zberná nádoba

Zberná nádoba

1101

1201

2401

11001

iná

áno

i

nie

áno

1

nie

áno

1

nie

!

áno

1

nie

áno

!

nie

Plastové vrecia

áno

1

nie

Počet zberných nádob/ks
!6`

Počet vývozov/ro k

AĹx]
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SYSTÉM TRIEDENÉH0 ZBERU KO NA ZBERNOM DVORE (v pri'pade, žeje zavedený)

Zložka KO

Typ
nádoby*

Objem
nádoby/ I

Počet
nádob/ks

Počet

Poznámka

VÝV®R;ONirori\

Plasty

Papier

_,

Sklo

KOvy

Drevo
VKM -lepenka

ľ,,

ŕ,,

`) kontajner, big.bag, vrece, iné

VVTRIEDENE MNOZSTVA i(o V OBCI ZA ROK 2017 (v tonách):
Plasty

cb`?+

Sklo

€ Jl 1 1
•..

VKM

t-

Triedený zber SPOLU
Celkový vznik KO SPOLU

e./ÍL.o,)

' .` _. : `

! papier

S-l\-6

-í 1, rc

KOvy

::.

D revo

i

3?t.
. .

..

:

t',| i E vji.iť+

ŠTANDARD ZBERU NA JEDNÉHO OBYVATEĽA OBCE/ROK.

Rok
Zložka

2017

v l/obyvateľ

Papier

7 r, 4 Ľ

Sklo

^r,.Ť.+6

P'ast

r%,'77

Kc'vy

r+, l l

Z018

v l/obyvateľ

;

2019
vl/obyvatel'

2020
v l/obyvateľ

'Uvedie sa dosiahnutý štandard triedenéhc> zberu Ko na jedného obyvatera obce v príslušnom kalendárnom roku
podľa prílohy č.10 vyhlášky MžP SR č. 371/2015 Z. z. DosiahnutÝ štandard vyjadruje podiel objemových kapacĺt

zberných nádob jednotlivých oddelene zbieraných zložiek KO na jedného obyvateľa.
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Príloha č. 2: Potvrdenie Obce o mieste pôvodu odpadov z obalov/neobalových výrobkov a ich
množstva pre Združenie ELEKOS

Obdobie od -do-): ..í?.a./.'f.-..?.?.'ĺ.t..ť}.9 ....'.'.`ĺ` 2c>'í?

9lstľana

