ZMLUVA

o ZABEZPEČENÍ A FINANCOVANÍ TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNEHO

ODPADU

ktorú, podľa ustanovenia 5 289 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších právnych predpisov, resp. podľa ustanovenia 9 59 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch (ďalej len „Zmluva"), uzatvorili zmluvné sträňýťm'
OBEC Mikušovčž
ORGANIZÁCIA ZODPOVEDNOSTI

OBECNY ÚRAD

výRoacov ELEKOS:
Názov
Sídlo

Zastúpený
Telefón/Fax
Zapísaná v registri záujmových združení
_

Email

|čo
IČ DPH
DIČ

Bankové spojenie
Číslo účtu/IBAN

Dátum“

ELEKOS

Párovská 44, 949 01 Nitra

Číslo

7?

lži./0,77

múm

záznamu:

Ing. Štefan Straňák
Prílohy:
0911488489
Okresného úradu v Nitre [180 C. 5/zuu7
elekos©elekos.sk
37857690

Číslo spisu:

WWW!“

(Wil-dal

_

SK2022533172

2022533172
Tatra banka, a.s.
SK97 1100 0000 0029 47035977

(ďalej aj ako „OZV" alebo „OZV ELEKOS")
SUBJEKT ZBERU:

Názov

Adresa
Zastúpený
Telefón
Email

|čo
DIČ

Bankové spojenie
IBAN/č. účtu

Obec Mikušovce
Mikušovce 22, 018 57 Mikušovce
Eva Holbová, starostka obce
042/446 40 82
obecnyurad©mikusovce.sk
00317527
2020610944
Prima Banka Slovensko,
SK57

a.s.

5600 0000 0044 8194 1001

(ďalej aj ako „Zberová spoločnosť“)

(spolu ďalej ako „Zmluvné strany")
za

_

15/1779

nasledovných podmienok:
PREAMBULA

a) Združenie

ELEKOS je Organizáciou zodpovednosti výrobcov podľa 9 28 ods. 1 zákona o odpadoch,
ktorá v súlade s autorizáciou udelenou podľa 9 89 zákona o odpadoch zabezpečuje, na zmluvnom
základe, plnenie vyhradených povinností zastúpených výrobcov obalov a výrobcov neobalových
výrobkov. Povinnosťou OZV je vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém
združeného nakladania s odpadom z obalov a odpadom z neobalových výrobkov počas celej doby
svojho pôsobenia, v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom o odpadoch.

b) Postavenie Zberovej spoločnosti vykonávajúcej triedený zber oddelene zbieraných zložiek K0 v obci
Mikušovce (papier, plasty, kovy, sklo a VKM na báze lepenky) zabezpečuje obec Mikušovce ako
samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky.

'

C)

Obec je podľa 9 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Podľa zákona o odpadoch
zodpovedá obec za nakladanie s komunálnym odpadom (ďalej aj ako „K0“) a drobným stavebným
odpadom, ktorý vznikol na území obce, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak. Obec má
povinnosť umožniť OZV vykonávať, na náklady OZV, zber vytriedených zložiek KO, na ktoré sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch, a to na základe uzatvorenej
zmluvy. Takúto zmluvu môže obec uzatvoriť len sjednou OZV na obdobie nie menej ako jeden
kalendárny rok.

d) Spoločným cieľom OZV ELEKOS a Zberovej spoločnosti je v súčinnosti sostatnými zúčastnenými
subjektmi vytvoriť funkčný systém zberu, prepravy, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov a
neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov
v obci, s ktorou je OZV ELEKOS v zmluvnom vzťahu podľa 5 59 ods. 2 zákona o odpadoch (ďalej len
„Obec"). ZOZnam týchto Obcíje uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy.

Článok l.
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

Účelom

tejto Zmluvy je zabezpečenie vykonávania triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov

neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov
v Obci (ďalej aj ako „triedený zber KO"), uskutočňovaného v rámci systému združeného nakladania
z odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov vytvoreným a prevádzkovaným OZV
z

ELEKOS.

Predmetom tejto Zmluvy je dohoda Zmluvných strán ozákladných podmienkach vykonávania
a financovania prevádzky triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktoré sú
súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov v Obci.
Článok II.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNýCH STRÁN

Práva a povinnosti OZV ELEKOS:
ELEKOS sa zaväzuje spravovať a riadiť systém združeného nakladania sodpadmi obalov
neobalových výrobkov prevádzkovaním organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly
aneobalové výrobky vsúlade so zákonom oodpadoch aostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, pričom účelom činnosti OZV nie je dosahovanie zisku.

a) OZV
a

b) OZV ELEKOS sa

zaväzuje zabezpečiť finančné prostriedky potrebné pre prevádzku systému
a uskutočňovať všetky činnosti vyplývajúce

triedeného zberu KO vaci podl'a tejto Zmluvy
z tejto Zmluvy riadne a včas.

je povinná uhradiť Zberovej spoločnosti odplatu podľa článku 3 tejto Zmluvy, za
výkon jej činností uskutočňovaných podľa tejto Zmluvy.

c) OZV ELEKOS

d) OZV ELEKOS je povinná bezodkladne oznámiť Zberovej spoločnosti každú zmenu podmienok
zmluvy uzatvorenej medzi OZV a Obcou, ktorá môže mať vplyv na plnenie povinností Zberovej
spoločnosti a OZV podľa tejto Zmluvy a zákona o odpadoch.

je oprávnená vykonať overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu K0
vykonávaného Zberovou spoločnosťou vaci. Na základe vykonania overenia funkčnosti
triedeného zberu podľa prvej vety tohto odseku je OZV oprávnená navrhnúť Zberovej
spoločnosti a Obci zmeny a úpravy systému triedeného zberu za účelom zlepšenia jeho
funkčnosti.

e) OZV

ELEKOS

je oprávnená vykonávať priebežné kontroly skutočného zloženia oddelene
zbieranej zložky komunálneho odpadu v Obci. V prípade, že obsah kontrolovanej zbernej
nádoby, vreca alebo iného prostriedku (ďalej len „zberná nádoba“) určeného na triedený zber
KO v Obci podľa tejto Zmluvy obsahuje podiel inej zložky K0 ako tej, pre ktorú je určený, a to

f) OZV ELEKOS

2

rozsahu presahujúcom prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v zákone o odpadoch, takáto
zberná nádoba nepodlieha, až do svojho vyprázdnenia, ustanoveniam tejto Zmluvy. OZV
nezodpovedá za nakladanie s KO nachádzajúcim sa v takejto zbernej nádobe za predpokladu jej
označenia spôsobom dohodnutým Zmluvnými stranami.
v

g) OZV ELEKOS

je povinná oznámiť vykonanie priebežnej kontroly podľa písm. f) tohto bodu
Zberovej spoločnosti a Obci v dostatočnom časovom predstihu, pričom je povinná postupovať
tak, aby pri výkone kontroly nedošlo k ohrozeniu oprávnených záujmov Zberovej spoločnosti
a Obce.

.

Práva a povinnosti Zberovej spoločnosti:
a) Zberová spoločnosť je povinná zabezpečiť také nakladanie s vyzbieranými KO, ktoré
zabezpečí
najvyššiu možnú mieru ich zhodnotenia a recyklácie, pričom musí byť
zachovaný pomer
zhodnotenia a recyklácie zbieraných KO v súlade so zákonom o odpadoch.
b)

Zberová spoločnosťje povinná umožniť OZV ELEKOS vykonanie overenia funkčnosti triedeného
zberu KO v Obci podľa odseku 1 písm. e) tohto článku a poskytnúť OZV potrebnú súčinnosť
pri
jej výkone.

c)

Zberová spoločnosť je povinná poskytnúť OZV ELEKOS potrebnú súčinnosť pri vykonávaní
priebežnej kontroly skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu
v zbernej nádobe podľa odseku 1 písm. f) tohto článku, spočívajúcu v priebežnom sledovaní
zloženia obsahu zberných nádob. V prípade zistenia prekročenia
prípustnej miery znečistenia
zbernej nádoby ustanovenej zákonom oodpadoch v Obci je Zberová spoločnosť povinná
bezodkladne, najneskôr však pred ďalším vývozom odpadu v0bci, otejto skutočnosti
informovať OZV ako aj Obec.

d) Zberová spoločnosť je povinná uskutočniť vývoz zbernej nádoby, pri ktorej sa
postupom podľa
odseku 1 bod f) tohto článku preukázalo prekročenie limitnej hodnoty jej znečistenia na
náklady
Obce, v súlade s podmienkami pre nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
ustanovenými zmluvou medzi Zberovou spoločnosťou a Obcou, uzatvorenou podľa 9 81 ods. 13
a nasl. zákona o odpadoch.
e) Zberová spoločnosť je povinná poskytnúť OZV ELEKOS nevyhnutne potrebnú súčinnosť
pri
uskutočňovaní analýzy zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov
v oddelene vyzbieraných zložkách KO v Obci.

Článok III.
ODPLATA ZBEROVEJ SPOLOČNOSTI
.

.

Odplatu Zberovej spoločnosti tvorí súčet nákladov služieb a úkonov vykonaných pri prevádzke
triedeného zberu KO v Obci, ktoré Zberovej spoločnosti vzniknú v priebehu jedného kalendárneho
roka. Ak zo zmluvy medzi OZV ELEKOS a Obcou nevyplynie iný rozsah poskytovaných
služieb, do
takýchto nákladov možno zahrnúť iba náklady, ktoré v súlade s š 27 ods. 5, resp. 5 81 ods. 4 a ods.
11 zákona o odpadoch prináležia výrobcom obalov, výrobcom
neobalových výrobkov, resp. OZV.
Odplata zahŕňa náklady Zberovej spoločnosti na zber, prepravu, vytriedenie, zhodnotenie,
recykláciu, resp. zneškodnenie odpadov z obalov a neobalových výrobkov oddelene
vyzbieraných
z komunálnych odpadov v Obci. Náklady Zberovej spoločnosti sú
vždy určené po zohľadnení
výnosov z predaja vyzbieraných a vytriedených komunálnych odpadov ako druhotnej suroviny.
Výška odplaty Zberovej spoločnosti sa určí ako súčin počtu obyvateľov Obce podľa prílohy č. 4
Zmluvy v príslušnom kalendárnom roku a sadzby mernej jednotky za príslušnú odpadovú komoditu
(v EUR), určenej podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Mernou jednotkou služby
triedeného zberu KO je
jeden obyvateľ Obce. Príslušným kalendárnym rokom pre určenie počtu obyvateľov Obce je vždy
kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, za ktorý sa uhrádza odplata Zberovej
spoločnosti podľa odseku 1 tohto článku, pričom počet obyvateľov Obce vychádza z údaja
zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky ku dňu 30.06. príslušného kalendárneho
roku.

časť
Odplata bude uhrádzaná Zberovej spoločnosti zo strany OZV ELEKOS štvrťročne, t.j. pomerná
odplaty osobitne za príslušný kalendárny štvrťrok.
Nárok Zberovej spoločnosti na uplatnenie nákladov za príslušný kalendárny štvrťrokje podmienený
verifikáciou množstiev oddelene vyzbieraných zložiek KO v Obci a uskutočneného rozsahu zberu
3
č.
týchto odpadov v Obci v príslušnom kalendárnom štvrťroku, v súlade s prílohou 2, resp. tejto

.

'

.

Zmluvy.

povinnosť zaplatiť Zberovej spoločnosti odplatu na základe vystavenej faktúry,
Zmluve
splatnej vlehote 45 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia, pokiaľ nie je vtejto
deň
kalendárny
posledný
ustanovené inak. Za deň dodania služby podľa tejto Zmluvy sa považuje
dní
21
príslušného štvrťroku, pričom Zberová spoločnosť je povinná zaslať OZV faktúru najneskôr
pred uplynutím jej splatnosti.
vzniká Zberovej
Pri omeškaní OZV ELEKOS splatením akejkoľvek platby podľa tejto Zmluvy
2
dlžnej
sumy za každý deň
spoločnosti nárok účtovať OZV úroky zomeškania vo výške 0,03%
omeškania, čím ostávajú nedotknuté práva Zberovej spoločnosti na prípadné zmluvné pokuty,
náhradu škody, vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy dohodnuté v tejto Zmluve, resp.
stanovené zákonom.

OZV ELEKOS má

.

.

Článok IV.
SPôSOB VERIFIKÁCIE MNOŽSTIEV ODDELENE VYZBIERANY'CHZLOŽIEK KO

Zberová spoločnosť zabezpečí priebežné vedenie evidencie o množstvách vyzbieraných a
vytriedených odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných
zložiek KO v Obci podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy. Súčasťou evidencie podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy
sú aj údaje o množstvách vyzbieraných odpadov nepatriacich medzi oddelene zbierané odpady
zneškodňované Zberovou
podľa prvej vety (ďalej len „nečistoty odpadu"), ktoré sú následne
spoločnosťou v súlade so zákonom o odpadoch.
Zberová spoločnosťje povinná bezodkladne predložiť OZV ELEKOS, na základe jej žiadosti, originály
ako
dokladov preukazujúcich zneškodnenie odpadov vykázaných podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy
KO v Obci.
nečistoty odpadu nachádzajúce sa v množstvách oddelene zbieraných zložiek
V prípade ukončenia tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na jeho spôsob, je Zberová spoločnosť povinná
dokladov
zabezpečiť vedenie evidencie, ako aj predloženie vyplnenej prílohy č. 3, vrátane
K0
zložiek
v Obci,
o materiálovom toku odpadov pre celý rozsah vyzbieraných a vytriedených
došlo
ktorom
najneskôr do jedného mesiaca po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka, v
kukončeniu tejto Zmluvy. Vtejto lehote je Zberová spoločnosť povinná predložiť, vprípade
rozsahu
požiadania zo strany OZV, aj originálne potvrdenia o nakladaní s nečistotami odpadu v
vykázaných množstiev v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

.

.

.

Článok V.
SPOSOB A FORMA PREUKAZOVANIA MATERIÁLOVÉHO TOKU
.

.

Zberová spoločnosť zabezpečí, v súčinnosti s Obcou, preukázanie pohybu vyzbieraných odpadov
do prvého zariadenia na
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z miesta ich pôvodu
k
č.
1
zákonu o odpadoch (ďalej
R11
R1
podľa prílohy
zhodnocovanie odpadov niektorou z činností bol
identifikovaný v celom jeho
len „preukázanie materiálového toku odpadov"), a to tak, aby
rozsahu ako aj v celom rozsahu množstiev vytriedených odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
Zberová spoločnosť je povinná viesť evidenciu a zabezpečiť archiváciu originálov dokladov
formuláru podľa
preukazujúcich materiálový tok odpadov podľa odseku 1 tohto článku s využitím
prílohy č. 3

tejto Zmluvy.

.

.

Zberová spoločnosť zabezpečí preukázanie materiálového toku odpadov vychádzajúce z pravdivej
a úplnej evidencie, pričom bude dôsledne dbať na zamedzenie duplicitného vykazovania množstiev
odpadov použitých pre preukázanie materiálového toku odpadov v prospech OZV ELEKOS.
Zberová spoločnosť je povinná priebežne, podľa možností však najmenej jedenkrát za kalendárny
štvrťrok, doručiť OZV ELEKOS riadne a úplne vyplnenú prílohu č. 3 tejto Zmluvy, vrátane dokladov
z evidencie o materiálovom toku odpadov pre celý rozsah vyzbieraných a vytriedených zložiek KO
v Obci. Tieto údaje predkladá OZV ELEKOS najneskôr do jedného mesiaca po skončení príslušného
kalendárneho štvrťroka. Zberová spoločnosť je zároveň povinná nesprístupniť údaje z tejto
evidencie iným subjektom, najmä nie inej OZV.
Článok Vl.
DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ A KOMUNIKÁCIA

.

.

táto Zmluva neustanovuje niečo iné, doručovanie oznámení, zásielok alebo inej komunikácie
musí mať písomnú formu, vykonáva sa osobným doručením, prostrednictvom kuriérskej služby
alebo zaslaním doporučenej poštovej zásielky na adresu (sídlo) zmluvných strán uvedené na prvej
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 po jej odoslaní, a to aj v tom prípade, že sa
zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená z akéhokoľvek dôvodu.
AK

Zmluvné strany súhlasia, že ich vzájomná komunikácia môže prebiehať aj prostredníctvom
elektronickej pošty (emailom), zasielaním správ na emailové adresy zmluvných strán uvedené na
prvej strane tejto Zmluvy. Vtakomto prípade nastáva doručenie prijatím správy do emailovej

schránky adresáta.
.

Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznámiť zmenu svojich kontaktných údajov uvedených
touto Zmluvou druhej zmluvnej strane. V prípade nesplnenia povinnosti uvedenej v prvej vete
tohto bodu sa považuje zásielka za riadne doručenú aj v tom prípade,že bola odosielateľom zaslaná
na adresu uvedenú v záhlavítejto Zmluvy a vrátila sa odosielateľovi ako nedoručená z akéhokoľvek

dôvodu.

článok vu.
DOBA PLATNOSTI A TRVANIE ZMLUVY

.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

.

Zmluva zaniká dňom zrušenia, resp. zániku Autorizácie OZV

.

Zmluvu rovnako zaniká:

ELEKOS.

a) vzájomnou písomnou dohodou Zmluvných strán o jej zániku.
b) ukončením zmluvy uzatvorenej medzi Obcou aZberovou spoločnosťou podľa 5 81 ods. 13
zákona o odpadoch. Vtakomto prípade Zmluva zanikne dňom ukončenia zmluvného vzťahu
medzi Obcou a Zberovou spoločnosťou podľa predchádzajúcej vety. Zberová spoločnosť je
oprávnená ukončiť Zmluvu aj len .vovzťahu kjednej, resp. viacerým Obciam uvedeným v prílohe
č. 4 Zmluvy. Vo vzťahu k Obciam, s ktorými Zberová spoločnosť ostáva naďalej vzmluvnom
vzťahu podľa 5 81 ods. 13 zákona oodpadoch, tak ostane Zmluva aj naďalej platná a účinná.
Zmluvné strany sa v takom prlpadezavazUju bezddkladne vyhotoviťaktualizovaný obsah Prílohy
č. 4, resp. aj ostatných príloh Zmluvy, ktorý bude zohľadňovať predmetné ukončenie zmluvného
vzťahu medzi OZV a Zberovou spolocnostou vo vzťahu k príslušnej Obci.
c)

ukončením zmluvy uzatvorenej medzi OZV a Obcou podľa 5 59 ods. 2 zákona o odpadoch. V
takomto prípade Zmluva zanikne dňom ukončenia zmluvného vzťahu medzi Obcou a OZV podľa
predchádzajúcej vety. OZV je oprávnená ukončiť Zmluvu aj len vo vzťahu kjednej, resp. viacerým
Obciam uvedeným v prílohe č. 4 Zmluvy. Vo vzťahu k Obciam, s ktorými OZV ostáva naďalej v
zmluvnom vzťahu podľa 5 59 ods. 2 zákona o odpadoch, tak ostane Zmluva aj naďalej platná a
5

aktualizovaný obsah
účinná. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vyhotoviť
bude zohľadňovať predmetné ukončenie
Prílohy č. 4, resp. aj ostatných príloh Zmluvy, ktorý
vzťahu k príslušnej Obci.
zmluvného vzťahu medzi OZV a Zberovou spoločnosťou vo
strán podl'a všeobecne záväzných právnych
d) písomnou výpoveďou niektorej zo Zmluvných
predpisov.
doručená druhej Zmluvnej strane, pričom
Výpoveď Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť
strane, ak táto Zmluva alebo
výpovedná lehota začína plynúť dňom jej doručenia druhej zmluvnej
zákon o odpadoch neustanovuje inak.
alebo doplnením
Platnosť Zmluvy rovnako zaniká prijatím nových právnych predpisov“, zmenou
Zmluva stane nezodpovedajúcou aktuálnej
platných právnych predpisov, vdôsledku ktorých sa
právnej úprave a v praxi nerealizovateľnou.

.

.

článok vm.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

.

.

.

.

.

.

ustanoveniami zákona o odpadoch,
Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými
právneho poriadku
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky.
informácie, ktoré môžu mať
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú navzájom poskytovať všetky
a budú si poskytovať potrebnú súčinnosť pri
vplyv na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy
plnení dojednaných záväzkov.
každá zo Zmluvných strán obdrží jedno jej
Zmluva sa vyhotovuje vdvoch rovnopisoch, pričom
vyhotovenie.
základe vzájomnej písomnej dohody
Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať výlučne na
Zmluvnými stranami.
Zmluvných strán vo forme dodatku podpísaného oboma
stranami a účinnosťv súlade s
Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými
znení neskorších predpisov.
ustanovením & 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
Obec sa zaväzuje zverejniť Zmluvu v súlade s postupom podľa
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

podľa ich pokynov,
Zmluvné strane spoločne prehlasujú, že táto Zmluva bola vypracovaná
znakom súhlasu ju
a
ani
omyle
v
nie v tiesni
porozumeli jej, prečítali si ju, uzatvorili ju slobodne,

vlastnoručne podpísali.

V

Nitre, dňa 31.12.2018

V

Mikušovciach, dňa 31.12.2018

subjekt zberu:

Za OZV ELEKOS:

Za

Štefan Straňák
výkonný riaditeľ

starostka obce

Ing.

Va

].

"Ax

*

Príloha č. 1
CENNÍK SLUŽIEB TRIEDENÉHO ZBERU KO

- 1 obyvateľObce/kalendárny
Cena bez DPH

„_

Cmnost,
Triedený zber

v 050 (merná jednotka

“

,
(EUR/obyvateI/rok)

KO v

obci Mikušovce

5,00 ,-

rok):

Príloha č. 2
POTVRDENIE

o

MNOŽSTVÁCH WZBIERANY'CH AWTRIEDENýCH ZLOŽKÁCH KO

množstiev zneškodnených nečistôt odpadu)

v

OBCI

(vrátane

ZBEROVÁ SPOLOČNOS'Í':

Obchodné meno:

|čo:
Miesto pôvodu odpadu

- názov obce:

Obdobie vykonaného zberu odpadu
Zložka KO/katalog. číslo

- štvrťrok/rok:

Vyzbierané
množstvo
(t)

Množstvo nečistôt

Vytriedené množstvo

(t)

(t)

PAPIER A LEPENKA

20 01 01
SKLO

20 01 02
PLASTY

20 01 39
OBALY Z KOVU

20 01 04
DREVO

20 01 38
VKM NA BÁZE LEPENKY

zo 01 03
Štatutárny orgán alebo iná oprávnená osoba zberovej spoločnosti:
V

............................................... dňa ....................

Meno a funkCia: ..................................................... Podpis a pečiatka:
.............................................

Štatutárny zástupca alebo iná oprávnená osoba zberovej spoločnosti týmto potvrdzuje, že nemá
vedomosť o nepravdivosti potvrdzovaných údajov

Príloha č. 3.
PREHLÁSENIE O SPOSOBE NAKLADANIA $ ODPADOM

vystavené za účelom preukázania materiálového toku odpadovz obalov a odpadovz
neobalových výrobkov podľa
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch pre:
OZV ELEKOS,

Párovská 44, 949 01 Nitra

MIESTO PôVODU ODPADU (údaje o pôvodcovi odpadu

- Obec/Mesto)

Názov:
Sídlo:
IČO:

PRVÉ ZARIADENIE NA ZBER ODPADU - POTVRDZOVATEĽ
(subjekt, ktorý zabezpečil zber odpadov)

Názov/Obchodné meno:
Sídlo/Miesto podnikania:
IČO:

Potvrdzovatel' týmto prehlasuje, že od uvedeného výrobcu prevzal uvedený
odpad a následne zabezpečil jeho
odovzdanie do zariadenia na zhodnocovanie odpadov, o čom prikladá prís/ušné
potvrdenie.
ZARIADENIE NA ZHODNOCOVANIE ODPADU - (R1-R11)
(subjekt, ktorý zabezpečilzhodnotenie odpadov)

Obchodné meno:

Sídlo/miesto podnikania:
IČO:

Názov oprávnenia na činnosť:
Číslo oprávnenia:
Čas platnosti oprávnenia:

Názov/Adresa orgánu, ktorý vydal oprávnenie:
CEZHRANIČNÁ PREPRAVA ODPADU
(Meno a priezvisko osoby zodpovednej za cezhraničný pohyb odpadu):
ÚDAJE

o ODPADE:

NÁzov ODPADU

KATALóGOVÉ ČÍSLO

MNOŽSTVO (t)

R-KóD NAKLADANIA

OBDOBIE ZHODNOTENIA ODPADU:
(v kom období bol odpad zhodnotený)

od:

do:

Štatutárny orgán/iná oprávnená osoba potvrdzovateľa (Zariadenia
na zber)
priloženého potvrdenia od zhodnocovateľa

Meno/priezvisko:
Dátum:

-

na základe

......................................................................
Odtlačok pečiatky/ podpis

Príloha č. 4.
Zoznam obcí patriacich do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov/neobalových výrobkov
OZV ELEKOS, v

ktorých vykonáva triedený zber KO Zberová spoločnosť:

OBEC

|čo
00317527

Názov
Mikušovce

Počet obyvateľov
1

017
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