
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI 
Z OBALOV A NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

č. O/2023/TZKO/11:
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 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 (ďalej aj „Zmluva"), medzi:

1. ORGANIZÁCIA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV:

Názov ELEKOS
Sídlo Párovská 44, 949 01 Nitra

Zastúpený
Telefón

Zapísaná v registri záujmových združení 
Email

IČO
IČ DPH

DIČ
(ďalej ak ako „OZV", resp. „OZV ELEKOS")

Ing. Štefan Straňák 
0911 488 489
Okresného úradu v Nitre pod č. 3/2007 
elekos@elekos.sk 
37857690
SK2022533172
2022533172

a
2. OBEC:

Názov Obec Hodejov
Adresa Hodejov č. 141, 980 31 Hodejov 

Zastúpený Katarína Jakabová, starostka obce
Telefón 047/568 31 02

Email obechodejovobcan:a@ce"'_~SK 
IČO 00318752
DIČ 2021230167

(spolu ďalej ako „Zmluvné strany") 

za nasledovných podmienok:

PREAMBULA

a) Združenie 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 
rozhodnutím o udelení autorizácie podľa § 89 a nasl. zákona o odpadoch (ďalej len „Autorizácia"). 
Hlavnou úlohou OZV ELEKOS je v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečiť funkčný systém 
združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene 
vyzbieranými z komunálnych odpadov z domácností vznikajúcich v Obci.

b) Obec je podľa § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Podľa § 81 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch 
zodpovedá obec za nakladanie s oddelene vyzbieraným komunálnym odpadom z domácností (ďalej 
aj ako „KO"), ktorý vznikol na území obce, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.

c) Obec je podľa zákona o odpadoch povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 
komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky 
(„oddelená zložka KO") najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený 
zber komunálnych odpadov podľa zákona o odpadoch a súvisiacich vykonávacích právnych 
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predpisov. Obec má povinnosť umožniť OZV vykonávať na jej náklady oddelený zber zložiek KO, na 
ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov vyhradených výrobkov (obalov a neobalových 
výrobkov) podľa zákona o odpadoch, a to na základe uzatvorenej zmluvy. Takúto zmluvu môže obec 
uzatvoriť len s jednou OZV na obdobie nie menej ako jeden kalendárny rok.

Článok I.
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy je dosiahnutie vzájomnej dohody Zmluvných strán o základných 
podmienkach vytvorenia a prevádzkovania funkčného systému združeného nakladania s odpadmi 
z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov pochádzajúcich z triedeného zberu KO v Obci.

2. Spoločným cieľom OZV ELEKOS a Obce je v súčinnosti s ostatnými zúčastnenými subjektmi vytvoriť, 
financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém zberu, prepravy, zhodnotenia a recyklácie 
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných 
zložiek KO v Obci.

3. Podmienky vzájomnej spolupráce zmluvných strán pri dosahovaní účelu Zmluvy sú definované 
v súlade s ustanoveniami § 59 ods. 2 zákona o odpadoch a Zmluva splna všetky obsahové náležitosti 
v súlade s ustanovením § 59 ods. 3 a nasl. zákona o odpadoch.

Článok II.
DOBA PLATNOSTI A TRVANIE ZMLUVY

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, najmenej však na dva ka endárne roky, pričom p atnosť 
nadobudne podp som oboma Zmluvnými stranarr Zrr jvne straky berú na vedo~ e, že podľa 
ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znen 
neskorších predpisov ide v prípade tejto zmluvy o povinne zverejňovanú zmluvu. Táto zmluva 
nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov dňom 01.01.2023.

2. Platnosť Zmluvy je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán o jej zániku.

3. Platnosť Zmluvy rovnako zaniká:

a) písomnou výpoveďou bez udania dôvodu zo strany Obce k 31. decembru ka endárneho roka, 
v súlade s ustanovením § 27 ods. 15, resp. 16 zákona o odpadoch,

b) písomnou výpoveďou zo strany Obce, s 3-mesačnou výpovednou lehotou, v prípade porušenia
• povinností OZV podľa § 28 ods. 4 písm. a) alebo e) zákona o odpadoch,

c) písomnou výpoveďou bez udania dôvodu zo strany OZV k 31. decembru kalendárneho roka,
doručenou Obci najmenej 60 kalendárnych dní pred ukončením Zmluvy,

d) odôvodnenou písomnou výpovednou zo strany OZV, s 3-mesačnou výpovednou lehotou,

e) písomnou výpoveďou zo strany OZV v súlade s ustanovením § 59 ods. 11 zákona o odpadoch.

f) ukončením zmluvného vzťahu medzi OZV a Zberovou spoločnosťou zabezpečujúcou v Obci
triedený zber KO podľa § 81 ods. 13 a nasl. zákona o odpadoch, ak sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak.

4. Výpoveď Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručená druhej Zmluvnej strane, pričom 
výpovedná lehota začína plynúť dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane, ak táto Zmluva alebo 
zákon o odpadoch neustanovuje inak.

5. Platnosť Zmluvy tiež zaniká prijatím nových právnych predpisov, zmenou alebo doplnením platných 
právnych predpisov, v dôsledku ktorých sa Zmluva stane nezodpovedajúcou aktuálnej právnej 
úprave a v praxi nerealizovateľnou.



6. V prípade ukončenia Zmluvy zo strany OZV, je OZV povinná zabezpečiť triedený zber oddelených 
zložiek KO v Obci do uzatvorenia nového zmluvného vzťahu tejto Obce s inou OZV pre obaly v 
rozsahu systému triedeného zberu oddelených zložiek KO v Obci podľa tejto Zmluvy.

Článok III.
SYSTÉM TRIEDENÉHO ZBERU

1. OZV zabezpečí vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému 
triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z 
triedeného zberu KO v Obci, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona 
o odpadoch (ďalej len „triedený zber KO").

2. Triedený zber KO je v Obci zabezpečený rozmiestnením zberných nádob - kontajnerov, farebne 
odlíšených podľa jednotlivých oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, resp., v prípade 
potreby zabezpečenia vyššej efektivity triedeného zberu aj prostredníctvom plastových vriec, 
farebne odlíšených podľa jednotlivých oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, a to 
v súlade s podmienkami ustanovenými vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

3. Základné údaje súvisiace so zabezpečovaním systému triedeného zberu KO v Obci, na ktoré sa 
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch ustanovuje príloha č. 1 tejto 
Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na bezodkladnej aktualizácii údajov podľa prílohy č. 1 v závislosti 
od zmien uskutočnených v zavedenom systéme triedeného zberu KO v Obci.

4. OZV zabezpečí odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky KO (papier, sklo, kovy, 
plasty a kompozitné obaly na báze lepenky) pochádzajúcej z výrobkov, na ktoré sa uplatňuje 
rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ich zhodnotenie recykláciu v plnom 
rozsahu v súlade so zákonom o odpadoch.

5. OZV je povinná umožniť Obci v plnej miere využiť systém triedeného zberu KO vykonávaný v Obci 
ao učinnosii tejto Zm <,vy a zapojiť no ao systému zaruženeno naKiaaan a s somunamym oapadom 
prevádzkovaným v Obci OZV.

6. OZV je povinná zabezpečiť pre obyvateľov Obce vykonávanie triedeného zberu KO minimálne 
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 Obci bude každoročne 
aktualizovaný doplnením údajov v rámci prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

7. Obec je povinná umožniť OZV vykonávanie triedeného zberu KO na svojom území, pričom berie na 
• vedomie, že na nakladanie s oddelene zbieranými zložkami KO, môže uzatvoriť zmluvu len s jednou 

organizáciou zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch.

8. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť výkon činností triedeného zberu KO v celom jeho rozsahu v 
súlade so zákonom o odpadoch a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok IV.
PODIEL ODPADOV Z OBALOV A NEOBALOVÝCH VÝROBKOV/ZISŤOVANIE SKUTOČNÉHO ZLOŽENIA 

ODDELENEJ ZLOŽKY KO V ZBERNOM PROSTRIEDKU

1. OZV na vlastné náklady zabezpečí pravidelné zisťovanie podielu odpadu z obalov a odpadu 
z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách KO v Obci (ďalej len „Podiel").

2. OZV bude údaje potrebné pre určenie Podielu získavať predovšetkým sledovaním 
a vyhodnocovaním informácií od subjektu vykonávajúceho triedený zber KO v Obci, a to spôsobom 
a prostriedkami vyplývajúcimi z podmienok ustanovených podľa ich vzájomného zmluvného vzťahu 
podľa § 59 ods. 4 zákona o odpadoch. Spôsob zisťovania Podielu tak bude OZV zabezpečovať 
priamo na prevádzke tohto subjektu pri činnostiach nakladania s vyzbieraným KO z Obce, resp. 
priamo na miestach výkonu triedeného zberu KO v Obci.



3. OZV v prípade potreby zabezpečí, po dohode s Obcou, zisťovanie Podielu miestnou ohliadkou 
zberných miest, ich vizuálnou kontrolou, analýzou vzoriek odpadov získaných z jednotlivých 
zberových vriec alebo iného prostriedku určeného na triedený zber KO v Obci (ďalej len „zberný 
prostriedok") ich zvážením, resp. iným spôsobom, ktorým bude možné určiť skutočný podiel 
vyzbieraných odpadov z obalov a neobalových výrobkov na celkovom množstve vyzbieraných 
odpadov príslušnej oddelene zbieranej zložky KO.

4. OZV je zároveň, v súlade s ustanovením § 59 ods. 9 zákona o odpadoch, oprávnená vykonávať 
priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky KO v zberných prostriedkoch 
umiestnených v Obci. V prípade, že OZV zistí, že zberný prostriedok obsahuje podiel inej zložky KO 
ako tej, pre ktorú je určená, a to v rozsahu presahujúcom prípustnú mieru znečistenia ustanovenú 
v prílohe č. 8a zákona o odpadoch, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou KO vovedenom 
zbernom prostriedku zodpovedá Obec.

5. Zisťovanie a verifikácia skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky KO v zbernom prostriedku 
pre ňu určenej bude v Obci prebiehať na základe písomného/emailového oboznámia OZV 
adresovaného súčasne zberovej spoločnosti a Obci písomne alebo e-mailom Zberovú spoločnosť, 
o svojom zámere vykonať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky KO, a 
to minimálne 5 pracovných dní vopred, s uvedením dňa, hodiny a miesta uskutočnenia tejto 
priebežnej kontroly. Priebežná kontrola bude prebiehať za účastí povereného pracovníka OZV, a 
zástupcu zberovej spoločnosti a Obce, ktorý spoločne určia kontrolované vyzbierané zberné 
prostriedky a uvedú ich v Protoko e o kontrole skutočného zložen a odde ene zbieranej zložky KO v 
Obci. Určené vyzbierané zberné prostriedky sa rodným spôsobom označia, odvezú na zberné 
miesto preváozko.ané zberovou spoločnosťou a ebo na né .nodre rr esto v Obci, <aesa ch obsah 
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odpadov z vyhradených výrobkov k množstvu ostatných komunálnych odpadov. Zistené výsledky 
sa uvecu ao protokolu a staň j sa záväznými pre všetky tri zúčastnené strany.

Článok V.
MATERIÁLOVÝ TOK ODPADOV Z OBALOV A Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

1. Materiálovým tokom odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou 
kom^ná nych ocpadov (ďalej en „materiálový tok") je pohyb týcnto odpadov z miesta ich pôvodu 
(vzniku , t. j. z Obce do prveno zariadenia na ich zhodnocovanie/recy< áciu, r ertorou z činností R1 
až Rll podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch.

2. Účelom dokladovania materiálového toku je preukázanie plnenia povinnosti zberu, prepravy, 
• zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou 

oddelene zbieraných zložiek KO podľa zákona o odpadoch. Na účely preukazovania materiálového 
toku je možné použiť výlučne množstvá odpadov z obalov vykázané Obcou ako množstvá v nej 
vyzbierané a množstvá odpadov z obalov oznámené OZV výkupcom týchto odpadov v Obci, pričom 
platí, že množstvo zozbieraných odpadov z obalov a z neobalových výrobkov možno zahrnúť do 
materiálového toku len v roku ich zhodnotenia alebo recyklácie.

3. OZV zabezpečí dokladovanie materiálového toku v plnom rozsahu požiadaviek vyplývajúcich zo 
zákona o odpadoch, resp. z ustanovenia § 21 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z., a to v priamej 
súčinnosti s Obcou, resp. subjektom vykonávajúcim triedený zber KO v Obci. Vzhľadom na 
charakter a povahu dokladov požadovaných pre preukázanie materiálového toku, OZV bude pre 
jeho preukazovanie primárne využívať informácie a údaje poskytované subjektom vykonávajúcim 
triedený zber KO v Obci, t. j. príslušnou zberovou spoločnosťou, a to za podmienok a formou 
ustanovenou na základe ich vzájomného zmluvného vzťahu.



Článok VI.
USKUTOČŇOVANIE INFORMAČNÝCH AKTIVÍT

1. OZV je povinná zabezpečiť, v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o odpadoch 
a súvisiacimi vykonávacími právnymi predpismi, výkon informačných, propagačných a vzdelávacích 
aktivít na území Obce, ktorých cieľom je prispieť k zvyšovania environmentálneho povedomia 
obyvateľov Obce v oblasti nakladania s oddelene zbieranými zložkami KO vznikajúcimi v Obci.

2. Predmetom informačnej povinnosti OZV je predovšetkým poskytovanie informácií obyvateľom 
Obce o spôsobe zabezpečenia triedeného zberu KO v Obci, o potrebe ich účasti a súčinnosti na 
tomto zbere, o postupoch a opatreniach potrebných pre zvyšovanie jeho efektivity, o význame 
a prínosoch zhodnocovania a recyklácie KO a o ďalších skutočnostiach spojených so 
zabezpečovaním triedeného zberu KO na území Obce tvoriacich predmet informačnej povinnosti 
OZV podľa zákona o odpadoch.

3. Konkrétny spôsob a forma uskutočňovania informačných aktivít zo strany OZV budú vykonávané 
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o odpadoch a ostatných právnych predpisov, 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.

4. Obec sa zaväzuje poskytnúť OZV dostatočný priestor pre výkon informačných aktivít na území Obce, 
a to predovšetkým poskytnutím súčinnosti s využitím v mieste obvyklých informačných 
prostriedkov, obecnej tabule, obecnej webovej stránky, prípadne iného informačného prostriedku 
umiestneného na vhodnom verejne prístupnom mieste v Obci.

Článok VII.
NÁKLADY TRIEDENÉHO ZBERU

1. Náklady na zabezpečenie vykonávania triedeného zberu a zhodnotenia oddelene zbieraných 
zložiek KO  Obci ako aj zberných prostriedkov na triedený zber zložiek KO, pri ktorých sa uplatňuje 
rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch, znáša OZV zodpovedajúca za 
nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu na území Obce.

*

2. Náklady triedeného zberu a zhodnocovania KO podľa odseku 1 tohto článku uhrádza OZV subjektu 
zabezpečujúcemu triedený zber KO v Obci podľa § 81 ods. 13 zákona o odpadoch, vo výške a za 
podmienok stanovených na základe ich vzájomného zmluvného vzťahu, resp. zákona o odpadoch.

3. Výška nákladov triedeného zberu oddelene zbieraných zložiek KO v Obci, na ktoré sa vzťahuje 
rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch vyplýva zo zmluvného vzťahu 
uzatvoreného podľa § 59 ods. 4 zákona o odpadoch medzi OZV a subjektom zabezpečujúcim 
triedený zber KO v Obci („Zberová spoločnosť"), pričom vychádza z ekonomicky oprávnených 
výdavkov zberovej spoločnosti na zabezpečenie triedeného zberu KO v Obci určených v súlade so 
zákonom o odpadoch. Rámcovú výšku takto stanovených nákladov triedeného zberu KO v Obci 
ustanovuje príloha č. 2 tejto Zmluvy.

Článok VIII.
DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ A KOMUNIKÁCIA

1. AK táto Zmluva neustanovuje inak, doručovanie oznámení, zásielok alebo inej komunikácie musí 
mať písomnú formu, vykonáva sa osobným doručením, prostredníctvom kuriérskej služby alebo 
zaslaním doporučenej poštovej zásielky na adresu (sídlo) Obce alebo OZV uvedenú 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 v prípade odmietnutia prevzatia zásielky 
jej adresátom, dňom kedy bolo jej prevzatie odmietnuté.



2. Zmluvné strany súhlasia, že ich vzájomná komunikácia môže prebiehať aj prostredníctvom
elektronickej pošty (emailom), zasielaním správ na emailové adresy Obce a OZV uvedené na prvej
strane tejto Zmluvy. V takomto prípade nastáva doručenie prijatím správy do emailovej schránky
adresáta.

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

Článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej
republiky.

2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, v slovenskom jazyku, pričom každá zo Zmluvných strán
obdrží jedno jej vyhotovenie.

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

4. Príloha č. 2 tejto Zmluvy je predmetom obchodného tajomstva. Zmluvné strany berú na vedomie,
že sprístupnenie, resp. zverejnenie predmetu obchodného tajomstva je možné len ”a zák ade ich
predchádzajúceho písomného súh asu, v ktorom sú zrr uvné strany oprávnené „práv ť pod'me^y
jeho zvere.ner a. Z~ jvné strany tak ber„ -a vedom e, že cc. t.e'e/c.a" j pod eha
textové znenie písomného vyhotovenia tejto Zm uvy a e p'lc~ s príloh, č. 2 tejto
Zmluvy.

5. Zm „.a nahrádza všetky preoc^adzaj-ce písomné alebo né dohody Zm uvných strán tyxaj„ce sa
predmetu tejto Zmluvy.

6. Všetky prílohy tejto Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť a všetky odkazy na články znamenajú
odkazy na články tejto Zmluvy.

7. Zmluvné strany spoločne prehlasujú, že táto Zmluva bola vypracovaná podľa ich pokynov,
porozumel jej, prečíta si ju, uzatvc' ju slobodne, nie . t esn' an . o~y e a znakom súhlasu ju
vlastnoručne oodc ’sa .

V Nitre, dňa           

Za OZV ELEKOS:

V obe Hodejov, dňa           

Za Obec:

Ing. Štefan Straňák
výkonný riaditeľ

Katarína Jakabová
starostka obce



Príloha Č. 1: SYSTÉM TRIEDENÉHO ZBERU KO V OBCI:
(vyplní obec na základe aktuálnych údajov o triedenom zbere KO)

I.

II.

SYSTÉM TRIEDENÉHO ZBERU KO V OBCI

Zbieraná zložka KO
Zberový 

prostriedok/objem Počet/ks
Počet 

vývozov/rok

PLASTY/KOVY/KOMPOZIT na báze 
lepenky Plastové vrece / 150 1 470 ks 6

PAPIER A LEPENKA Plastové vrece /150 1 470 ks
mob. zber- 

podľa potreby

SKLO Kontajner / 1100 1 13 ks 6

*> Uvedie sa subjekt, ktorý na základe zmluvného vzťahu s obcou podľa § 81 ods. 13 zákona o odpadoch 
zabezpečuje výkon triedeného zberu KO z obalov/neobalových výrobkov v Obci

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SUBJEKTU ZABEZPEČUJÚCEHO TRIEDENÝ ZBER KO V OBCI*

Názov IČO Druh odpadu

Brantner Gemer s.r.o. 36 021 211 TZKO

*> Uvedie sa subjekt, ktorý na území obce vykonáva výkup KO z obalov/neobalov - napr. mobilný výkup papiera 
od občanov za protihodnotu, výkup iných odpadov na zbernom dvore/výkupni v obci, školské zbery a pod.

IV.

Rok:
Zložka

Dostupný objem zberných nádob (kontajner, vrece ...) 
(v l/obyvateľ/rok)

Papier a lepenka 275,00
| Sklo 56,00

Plasty 250,00
VKM na báze lepenky 12,50
Kovy 12,50

“’Uvedie sa dosiahnutý štandard triedeného zberu KO na jedného obyvateľa obce v príslušnom kalendárnom roku 
podľa prílohy č. 10 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. Dosiahnutý štandard vyjadruje podiel objemových kapacít 
zberných nádob jednotlivých oddelene zbieraných zložiek KO na jedného obyvateľa.



OBCHODNÉ TAJOMSTVO

Príloha č. 2:
Rámcová výška nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia komunálnych 
odpadov z obalov/neobalových výrobkov v Obci.

OBDOBIE: od: 01/2023 - do: 12/2023

RÁMCOVÁ VÝŠKA NÁKLADOV TKO V OBCI*

*OZV oznámi Obci výšku celkových nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia KO z obalov 
a neobalových výrobkov vždy najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Triedený zber KO/mesiac 15 708,00EUR


