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uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v zmysle § 81 zákona Č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len
("zákon o odpadoch")
Článok 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1

MESTO PREŠOV

so sídlom:

Mestský úrad - Prešov
Hlavná 73
080 O 1 Prešov
Ing. Andrea TURČANOVÁ - primátorka mesta
UniCredit Bank, a.s. pobočka Prešov
661991100811111
00327646
2021225679

v zastúpení: .
bankové spojenie:
Č.účtu:
IČO:
DIČ:
(ďalej len "mesto")

1.2

ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospotrebičov
pre recykláciu

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČDPH:

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Mgr. Peter Valent, generálny riaditeľ
37935 836
2021998154
SK2021998154

Záujmové združenie právnických osôb registrované
pod Č. OVVS/1362/2/2005/BC3-TSK (ďalej len "združenie")

na

Okresnom

úrade

v Bratislave

Článok 2
PREAMBULA

2.1

Združenie je organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia podľa § 89 ods.
písm. b) zákona Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (d'alej len "zákon o odpadoch") sudelenou autorizáciou MŽP SR pod
Č. 0010/OEEZ/OZV/A/16-3.3 zo dňa 02.05.2016, ktorá je povinná vytvárať, financovať,
prevádzkovať a udržiavať funkčný systém združeného nakladania s elektroodpadmi
z komunálnych odpadov (ďalej len "elektroodpadov z domácností")na území mesta, počas celej
doby jej oprávneného pôsobenia, podľa § 28 ods. 4 písm. a) zákona o odpadoch.

2.2

Mesto je podľa § 81 ods. 7 písm. d) zákona o odpadoch povinné umožniť príslušnej organizácii
zodpovednosti výrobcov na ich náklady zaviesť a prevádzkovať najej území systém oddeleného
zberu elektroodpadu z domácností a zároveň poukazom podľa § 38 ods. 1 písm. b) zákona
o odpadoch, podľa ktorého je držiteľ odpadu povinný odovzdať elektroodpad z domácností na
miesto určené mestom v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych
odpadov, ktorý bol zavedený organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov
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elektrozariadení sa zmluvné strany dohodli na uzavretí Zmluvy o umožnení zberu nakladania
s elektroodpadom (ďalej len "zmluva").
Článok 3
Predmet zmluvy
3.1

Predmetom tejto zmluvy Je úprav práv a povinností zmluvných strán pri zavedení
a prevádzkovaní miestneho systému oddeleného zberu elektroodpadu z domácností kategórií
č. 1, Č. 4, Č. 5 a Č. 6 v zmysle II. časti prílohy Č. 6 zákona o odpadoch prevádzkovaného
združením.
Článok 4
Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1

Mesto sa zaväzuje:
a) umožniť združeniu jeho náklady vykonávanie kalendárového zberu elektroodpadu
z domácností kategórií Č. l, Č. 4, Č. 5 a Č. 6 v zmysle II. časti prílohy Č. 6 zákona
o odpadoch (ďalej len "kalendárový zber") a vykonávanie zberu veľmi malých
elektrozariadení na stálych miestach,
b) spôsobom, ktorý uzná za vhodný, informovať pôvodcov a držiteľov odpadu o možnosti
zapojiť sa do oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a spolupracovať so združením
pri informovanosti verejnosti o zložení vyhradeného výrobku a spôsobe ďalšieho nakladania
s elektroodpadmi z komunálnych odpadov.

4.2

Združenie sa zaväzuje na svoje náklady:
a) zorganizovať a uskutočniť na území mesta kalendárový zber elektroodpadu z domácností
kategórie Č. l, Č. 4, Č. 5 a Č. 6 v zmysle II. časti prílohy č .6 zákona o odpadoch,
b) zriaďovať stále zberné miesta na zber veľmi malého elektroodpadu na základe osobitných
zmlúv uzavretých s mestom, alebo inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou
podnikateľom,
c) zabezpečovať bezplatný odber elektroodpadu z domácností kategórií Č. l, Č. 4, Č. 5 a Č. 6
v zmysle II. časti prílohy Č. 6 zákona o odpadoch zhromaždeného na zberných dvoroch
na území mesta, a to na základe osobitnej zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom
zberného dvora a podnikateľom,
d) zabezpečiť bezplatný odber elektroodpadu z domácnosti kategórií Č. 1, Č. 4, Č. 5 a Č. 6
v zmysle II. časti prílohy Č. 6 zákona o odpadoch, ktorý je nezákonne umiestnený v rozpore
so zákonom o odpadoch, a to po dohode s mestom podľa tejto zmluvy,
e) zabezpečiť zber, prepravu, zhodnotenie a environmentálne vhodné zneškodnenie celého
množstva elektroodpadu pochádzajúceho z územia mesta vyzbieraného v súlade s touto
zmluvou na svoje náklady a prostredníctvom partnerov disponujúcich všetkými platnými
povoleniami a súhlasmi podľa zákona o odpadoch potrebnými na vykonávanie nakladania
s elektroodpadom,
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f) priebežne prekladať zoznam stálych zberných miest, na ktorých sa vykonáva zber
elektroodpadu z domácností, zoznam zberných miest, na ktorých sa bude vykonávať
mobilný zber organizovaný v spolupráci s mestom a harmonogram tohto zberu,
a to minimálne 7 pracovných dní pred realizáciou zberu,
g) zabezpečiť podklady pre mesto za účelom informovania pôvodcov a držiteľov odpadu
o možnosti zapojiť sa do oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a informovanosti
verejnosti o zložení vyhradeného výrobku a spôsobe ďalšieho nakladania s elektroodpadmi
z komunálnych odpadov,
h) zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho
odpadu patriacej do vyhradeného prúdu elektroodpadu kategórií č. 1, č. 4, č. 5 a č. 6
v zmysle II. časti prílohy č. 6 zákona o odpadoch z územia mesta, kde sa zber realizuje,
i) zabezpečiť evidenčnú povinnosť podľa zákona o odpadoch v súlade so zákonom o odpadoch
a s vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti,
j) znášať všetky finančné náklady spojené so zberom a prepravou oddelene vyzbieraného
odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu z komunálneho odpadu - elektroodpadu
kategórií č. 1, č. 4, č. 5 a č. 6 v zmysle II. časti prílohy č. 6 zákona o odpadoch z územia
mesta, kde sa zber realizuje.
4.3

Za kalendárový odber sa považuje_odobratie elektroodpadu z domácností na základe priamej
objednávky pôvodcom a držiteľom odpadu prostredníctvom:
a) online webovej stránky http://www.zberelektroodpadu.skldomov.html.
b) určených zamestnancov mesta,
c) telefonicky, faxom alebo mailom prostredníctvom podnikateľa na tel. č.: +421 25022 1300,
fax: +421 25022 1301 email: info@envidom.sk.

4.4

Pri plnení činností podľa tejto zmluvy je združenie povinné postupovať v súlade a v lehotách
stanovených zákonom o odpadoch. vrátane § 135 zákona o odpadoch a iných súvisiacich
právnych predpisov.

4.5

Táto zmluva je bezodplatná a združenie sa zaväzuje prevádzať zber odpadu, ktorý bol
zadefinovaný v predmete tejto zmluvy výhradne na svoje náklady a bez akýchkoľvek a to aj
v prípade odvozu odpadu od pôvodcu a držiteľa odpadu. Združenie zodpovedá za prípadné
škody, ktoré vzniknú pri realizácii tejto zmluvy.

4.6

Združenie sa zaväzuje, že zabezpečí zhodnotenie odpadu zadefinovaného v predmete tejto
zmluvy a zašle doklad o množstve vykúpeného odpadu na území mesta Prešov za obdobie
kalendárneho štvrťroka, najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho
štvrťroka v rozsahu podľa vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

4.7

Združenie sa zaväzuje, že okrem povinnosti stanovenej v tejto zmluve bude dodržiavať všetky
povinnosti vyplývajúce pre neho zo zákona o odpadoch, vyhlášok vydaných na základe
splnomocnenia tohto zákona a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
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4.8

Zmluvné strany sa dohodli, že za informovanie podľa_odseku l písm. b) tohto článku sa
považuje napríklad informovanie držiteľov odpadov na webovom sídle mesta o zberných
miestach, harmonograme zberu podľa odseku 2 písm. f) tohto článku a možnosti a spôsobe
objednávania mobilného zberu v rozsahu podľa predchádzajúceho odseku.

4.9

Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosťou evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť sa považuje:
a) vedenie evidencie o množstve vyzbieraného elektroodpadu z domácností, ktoré obsahuje
údaje o množstve vyzbieraného elektroodpadu v kg, kategórie elektroodpadu, termíne
a mieste zberu podľa jednotlivých mestských častí; vo forme Evidenčných listov odpadov
v zmysle platných právnych predpisov,
b) potvrdenie dokladov o elektroodpade
elektroodpadu v súlade s touto zmluvou,

odovzdaného/prevzatého

do

systému

zberu

c) v prípade nebezpečného elektroodpadu potvrdenie sprievodných listov nebezpečného
odpadu v zmysle platných právnych predpisov,
d) zasielanie Evidenčných listov odpadov mestu do pätnástich (15) pracovných dní
po ukončenom mesiaci, v ktorom sa zber a preprava uskutočnila.
4.10 Pojmy používané v zmluve, ktoré sú používané aj v zákone o odpadoch, vo vykonávacích
vyhláškach k zákonu odpadoch a v platnom všeobecne záväznom nariadení - mesta o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, majú na účely zmluvy rovnaký
význam ako v uvedených právne záväzných predpisoch.
ČlánokV.
Úhrada nákladov
5.1

Zmluva je bezodplatná.

5.2

Náklady na prevádzkovanie systému nakladania s elektroodpadmi z domácností v plnej miere
uhrádza združenie.
Článok VI.
Ostatné dojednania

6.1

Každá zmluvná strana je povinná pri uplatňovaní zmluvy poskytnúť druhej zmluvnej strane
všetku potrebnú súčinnosť, ktorú od nej možno spravodlivo požadovať.

6.2

Každá zmluvná strana je povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú zmluvnú stranu
o všetkom, čo by mohlo mať podstatný vplyv na plnenie zmluvy.

6.3

Žiadna zo zmluvných strán neudeľuje na základe zmluvy druhej zmluvnej strane právo
používať jej názov, obchodné meno, ňou vlastnené alebo užívané ochranné známky ani iné
označenia s výnimkou uvedenou v nasledujúcich odsekoch tohto článku.

6.4

Podnikateľ udeľuje mestu právo používať jeho názov počas platnosti zmluvy za účelom
informovania pôvodcov a držiteľov odpadov a iné subjekty o účasti v systéme združeného
nakladania s elektroodpadom prevádzkovaného podnikateľom.
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6.5

Mesto udeľuje podnikateľovi právo uvádzať mesto počas platnosti tejto zmluvy ako mesto
spolupracujúce s podnikateľom v oblastiach upravených zmluvou.

6.6

Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia
Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov.

6.7

Spoločnosť podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bola oboznámená s informáciami podľa
článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle mesta.
Článok VII.
Doba trvania a ukončenie zmluvy

7.1

Táto zmluvy sa uzatvára na dobu určitú do 31.12. 2021.

7.2

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) dňom zrušenia alebo zánikom platnosti rozhodnutia Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky o udelení autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti
výrobcov pre elektrozariadenia a elektroodpad podľa § 89 ods. l písm. b) zákona
o odpadoch,
b) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán k 31. decembru kalendárneho roka
aj bez udania dôvodu; výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr
do 31.10. v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený,
d) zánikom oprávnenej osoby bez právneho nástupcu, alebo
e) písomným odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. odstúpenie
od zmluvy sa stane účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

7.3

Za podstatné zrušenie zmluvy sa považuje:
a) konanie podnikateľa, ktoré by viedlo k právoplatnému rozhodnutiu o uložení pokuty
za správny delikt podľa § 28 ods. 4 písm. a) alebo e) a § 117 zákona o odpadoch,
b) opakované porušenie povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy porušujúcou zmluvnou
stranou a neodstránenie zistených nedostatkov ani v dodatočnej primeranej lehote
na nápravu, ktorá bola poskytnutá oprávnenou zmluvnou stranou vo výzve na zdržanie
sa porušovania povinnosti a odstránenie nedostatkov; výzvu na zdržanie sa porušovania
povinnosti a odstránenie nedostatkov oprávnená zmluvná strana moze urobiť
aj elektronickou formou na e-mailovú adresu porušujúcej zmluvnej strany a zároveň
ju odošle aj prostredníctvom pošty.
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Článok VIn.
Doručovanie písomností
8.1

Akákol'vek komunikácia alebo písomnosť označená v zmluve ako písomná musí byť doručená
prostredníctvom pošty, kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo osobne,
prevzatím a potvrdením prevzatia doručovanej písomnosti osobou poverenou na prevzatie
písomnosti.

8.2

Za riadne a preukázané doručenie písomnosti doručovanej prostredníctvom pošty sa považuje
okrem okamihu prevzatia zásielky zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť adresovaná (ďalej len
"adresát"), a prípad, keď:
a) adresát, jej prijatie odmietne; za deň doručenia písomnosti sa považuje deňjej odmietnutia,
b) adresát si doučovanú písomnosť uloženú na pošte nevyzdvihne, pričom doruč?vatel'
doručoval písomnosť na adresu adresáta uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, prípadne
na poslednú známu adresu adresáta. Za deň doručenia sa pokladá siedmy (7) pracovný deň,
ktorý uplynie odo dňa uloženia doručovanej písomnosti na pošte.

8.3

Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu zmluvnej strany oznámenú druhej
zmluvnej strany sa považuje za doručenú:
a) okamihom prevzatia, v prípade, že prevzatie druhá zmluvná strana potvrdí, alebo
b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá zmluvná strana prevzatie písomnosti
nepotvrdila.

8.4

Zmluvné strany sa zaväzujú do troch (3) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy vzájomne si oznámiť svoje e-mailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy
komunikácie záväzne používať.

8.5

Zmluvné strany sú povinné vzájomne si oznámiť bezodkladne, najneskôr do troch (3)
pracovných dní, každú zmenu adresy na doručovanie podl'a prechádzajúcich odsekov tohto
článku.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejneniana webovom sídle mesta.

9.2

Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopÍňat' na základe vzájomnej dohody, a to formou
písomného dodatku.

9.3

Práva a povinnosti touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanov,en~ami
Obchodného zákonníka, zákona o odpadoch a ostatnými právnymi predpismi platnyIDl na
území Slovenskej republiky.

9.4

Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnými zmierovacími
rokovaniami a dohodami. Pokia}' takéto riešenie nebude úspešné, zaväzujú sa riešiť prípadné
spory cestou vecne a miestne príslušných súdov Slovenskej republiky.
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9.5

Ustanovenia zmluvy, ktoré sa stanú neplatnými v dôsledku zmien príslušných právnych
predpisov, nezakladajú neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú upraviť tieto
ustanovenia tak, aby nová úprava svojím obsahom a povahou zodpovedala zámeru neplatného
ustanovenia.

9.6

Zmluva sa vyhotovuje v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom mesto dostane
tri (3) vyhotovenia a podnikateľ dostane dve (2) vyhotovenia.

9.7

Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne
výhrady, čO potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Prešove dňa:

V Brati"J'_" dňa:

Mgr. Peter Valent
generálny riaditeľ

