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Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. Z10122015101 
podľa § 289 ods.1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších právnych predpisov 
( ďalej len „zmluva") 

Oprávnená 
organizácia: 

Obec: 

ENVI - PAK, a.s. 
Sídlo: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 
IČO: 35 858 010 
IČ DPH: SK2020264290 
Bankové spojenie: Tatra banka 
č. účtu: 2623768445/1100 
spoločnosť zapísaná v obchodnom 
registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vložka 
číslo 3128/B 
zastúpená: Mgr. Hana Nováková MBA, 
generálna riaditeľka 
(ďalej len „ENVI - PAK, a.s.") 

Dunajská Lužná 
Sídlo: Jánošíkova 466/7, 
900 42 Dunajská Lužná 
IČO: 00400009 
e-mail: starosta@dunajskaluzna.sk 
zastúpená: Štefan Jurčík, 
starosta 
(ďalej len „obec") 

(ďalej len „ zmluvná strana" alebo „zmluvné strany") 

Preambula 

1. Spoločnosť ENVI - PAK, a.s. je oprávnenou 
organizáciou v zmysle § 8 ods. 1 zákona č, 119/2010 Z, 
z. o obaloch (ďalej len „zákon o obaloch"). 

2. Spoločnosť ENVI - PAK, a.s. zohľadňujúc schválenie 
nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len 
„zákon o odpadoch") deklaruje svoj záujem pôsobiť 
v oblasti kolektívneho nakladania s odpadmi z obalov 
a odpadmi z neobalových výrobkov v postavení 
organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. 
Záujmom oprávnenej organizácie je preto 
zabezpečenie triedenia, zberu, prepravy, 
zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov 
a odpadov z neobalových výrobkov prostredníctvom 
vytvorenia a prevádzkovania funkčného systému 
združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi 
z neobalových výrobkov. 

3. V súlade so zákonom o odpadoch spoločnosť ENVI -
PAK, a.s. doručí podľa možností najneskôr do 
31.3.2016 Ministerstvu životného prostredia SR žiadosť 
o udelenie autorizácie s cieľom, aby jej bola udelená 
autorizácia s účinnosťou od 1.7.2016. 

4. Obec je subjektom územnej samosprávy podľa zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zodpovedajúca za 
nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom území. 

5. ENVI - PAK, a.s., a obec deklarujú spoločný záujem 
uzatvoriť zmluvu v súlade s ustanovením § 28 ods.6 
písm. c) zákona o odpadoch v zmysle podmienok 
dohodnutých v zmluve. 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

1. Táto zmluva predstavuje zmluvu o uzavretí budúcej 
zmluvy v súlade s ustanovením § 289 ods.1 
Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej sa zmluvné 
strany zaväzujú uzatvoriť budúcu zmluvu, ktorej vzor 
tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Súčasťou vzoru budúcej 

zmluvy sú tiež jej prílohy č.1 až č.3 spolu so 
všeobecnými obchodnými podmienkami. Obsah 
budúcej zmluvy možno meniť iba s písomným 
súhlasom oboch zmluvných strán formou jej dodatkov. 

2. ENVI - PAK, a.s. a obec sa zaväzujú uzatvoriť budúcu 
zmluvu nasledovne. Po doručení písomnej výzvy od 
ENVI - PAK, a.s. obci, sa obec zaväzuje uzatvoriť 
budúcu zmluvu tak, že bezodkladne, najneskôr do 
pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia 
výzvy od ENVI - PAK, a.s. doručí obec do ENVI - PAK, 
a.s. podpísané tri (3) originály budúcej zmluvy spolu 
s prílohami podpísané štatutárnym orgánom obce. 
ENVI - PAK, a.s. sa zaväzuje uzavrieť budúcu zmluvu 
tak, aby budúca zmluva nadobudla platnosť najneskôr 
nadobudnutím účinnosti autorizácie ENVI -PAK, a.s. 
podľa zákona o odpadoch. Dva (2) originály 
obojstranne podpísanej budúcej zmluvy spolu 
s prílohami ENVI - PAK, a.s. doručí obci. 

3. ENVI - PAK, a.s. sa zaväzuje najneskôr do 15. apríla 
2016 písomne vyzvať obec na uzavretie budúcej 
zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou tejto zmluvy sú 
tiež vyplnené prílohy č.1 a č.3, ktoré sú prílohami vzoru 
budúcej zmluvy s tým, že uzavretím budúcej zmluvy sa 
stanú prílohami č.1 a č.3 budúcej zmluvy. 

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Obec sa zaväzuje, že počas platnosti tejto zmluvy 
neuzavrie s treťou osobou žiadnu inú zmluvu 
s rovnakým alebo obdobným predmetom ako je 
predmet tejto zmluvy. Obec zodpovedá ENVI - PAK, 
a.s. za všetky škody, ktoré ENVI - PAK, a.s. v dôsledku 
porušenia tohto ustanovenia vzniknú. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak obec 
poruší svoj záväzok uzatvoriť budúcu zmluvu, je ENVI -
PAK, a.s. oprávnená domáhať sa na súde, aby tento 
prejav vôle obce bol nahradený súdnym rozhodnutím. 
Nárok na náhradu škody, ktorý vznikne porušením 
záväzku obce uzavrieť budúcu zmluvu tým nie je 
dotknutý. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky navzájom 
poskytnuté dokumenty ako aj informácie považovať za 
dôverné. 

Článok III. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnou 
dohodou oboch zmluvných strán formou dodatku 
k zmluve. 

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej 
podpísania poslednou zmluvnou stranou. Tým nie je 
vylúčená povinnosť jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a 
ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov. 

3. Akákoľvek komunikácia, oznámenie, výzva a pod. 
podľa tejto zmluvy sa uskutoční v písomnej forme 
a musí byť doručená prostredníctvom emailu alebo 
osobne alebo doporučene poštovou zásielkou alebo 
kuriérom. Za týmto účelom je každá zmluvná strana 
povinná oznámiť druhej strane bez zbytočného odkladu 
zmenu svojich kontaktných údajov uvedených v záhlaví 
zmluvy. 

4. Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa 
stane neplatným, neúčinným a nevykonateľným nemá 
to vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť jej 
ostatných ustanovení. Pre tento prípad sa zmluvné 
strany zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie platným,( 
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účinným alebo vykonateľným, 
5. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, 

z ktorých obec obdrží dva (2) rovnopisy a ENVI - PAK, 
a.s. jeden (1) rovnopis. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej 
obsahu porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju 
podpísali. 

Obec Dunajská Lužná: 

Dunajská Lužná . . / / 

Štefan Jurčík, 
starosta 

Mgr. Hana Nováko\rá-WBA 
generálna riaditeľka ív/ 

spoločnosti ENVľ- PAK, a. s 

2 3 -03- 2016 

ENVI - PAK, a.s. 
llVt 



Zmluva 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych 

predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 
Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Organizácia 
zodpovednosti 
výrobcov: 

Obec: 

ENVI - PAK, a.s. 
so sídlom: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 
IČO: 35 858 010 
IČ DPH: SK2020264290 
Bankové spojenie: Tatra banka 
č. účtu: 2623768445/1100 
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri 
Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 
číslo 3128/B 
zastúpená: Mgr. Hana Nováková MBA, 
generálna riaditeľka 
(ďalej len „ENVI - PAK, a.s.") 

so sídlom: 
IČO: 
e-mail: 
zastúpená: 
(ďalej len „obec") 

(ďalej len „ zmluvná strana" alebo „zmluvné strany") 

Preambula 

5. 

6. 

Spoločnosť ENVI - PAK, a.s. je organizácia 
zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca a 
zabezpečujúca systém združeného nakladania s 
odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových 
výrobkov, ktorá vykonáva svoju činnosť ako oprávnený 
držiteľ autorizácie na činnosť organizácie 
zodpovednosti výrobcov v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ 
zákon o odpadoch"). 
Obec je subjektom územnej samosprávy podľa zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zodpovedajúca 
za nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom 
území. Obec je v súlade s platnou legislatívou povinná 
umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly 
zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na 
ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 
(obaly a neobalové výrobky). 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda 
o podmienkach prevádzkovania miestneho systému 
triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku 
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
v riadiacej pôsobnosti obce. 
Podmienky a pravidlá uskutočňovania činnosti podľa 
odseku 1 sú upravené touto zmluvou, jej jednotlivými 
prílohami a všeobecnými obchodnými podmienkami. 
Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sa 
použijú v prípade, ak táto zmluva alebo jej prílohy 
nebudú obsahovať odlišnú úpravu alebo pokiaľ ich 
uplatnenie (v časti alebo celkom) sa nebudú výslovne 

vylučovať. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred 
obsahom jej príloh. 

Článok II. 
Systém triedeného zberu v obci 

1. Popis systému triedeného zberu na území obce, 
vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného 
zberu, je uvedený v prílohe č. 1. 

2. Preukazovanie materiálového toku odpadov z obalov 
a odpadov z neobalových výrobkov sa uskutočňuje 
výlučne písomnou formou a s použitím formulára, 
uvedeného v prílohe č. 2. 

3. Podmienky uskutočňovania informačných aktivít na 
území obce sú uvedené v prílohe č. 3. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. ENVI - PAK, a.s. je oprávnený oboznámiť sa 
prostredníctvom obce s podmienkami, za ktorých tretia 
osoba, prostredníctvom ktorej obec vykonáva činnosti 
nakladania s odpadmi na území obce, uskutočňuje 
činnosti v rámci systému triedeného zberu 
komunálnych odpadov. 

2. ENVI - PAK, a.s. je povinný nadviazať s osobou, ktorá 
pre obec vykonáva triedený zber odpadov z obalov 
a odpadov z neobalových výrobkov, spoluprácu 
s cieľom zabezpečenia triedeného zberu v rozsahu 
vyplývajúcom pre zastúpených výrobcov (výrobcov 
obalov a výrobcov neobalových výrobkov) zo zákona 
o odpadoch a z tejto zmluvy. 

3. Obec je oprávnená: 
a) na riadne a včasné plnenie povinností zo strany 

ENVI - PAK, a.s. tak, aby bolo zabezpečené 
priebežné financovanie triedeného zberu 
komunálnych odpadov v obci v zmysle 
dohodnutých zmluvných podmienok, 

b) na zabezpečenie dostatočnej informovanosti 
obyvateľov o význame triedeného zberu 
komunálnych odpadov v miere vyplývajúcej zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov 
a z tejto zmluvy. 

4. Obec je povinná poskytnúť ENVI - PAK, a.s. 
v súvislosti s uzatváraním tejto zmluvy všetky 
podstatné informácie a dokumenty s cieľom zistiť 
skutočný stav systému triedeného zberu komunálnych 
odpadov v obci, a to vrátane nákladov na jeho 
prevádzku. 

5. Obec sa zaväzuje poskytnúť ENVI - PAK, a.s. 
dostatočný priestor na propagáciu triedeného zberu 
komunálnych odpadov, a to predovšetkým v bežných 
miestnych informačných prostriedkoch a obecných 
tabuliach alebo v rámci spoločenskej, kultúrnej alebo 
športovej udalosti, prípadne aj na verejnom 
priestranstve. 

6. Zisťovanie podielu odpadov z obalov a odpadu 
z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných » 
zložkách komunálnych odpadov sa uskutočňuje 
formou odbornej analýzy, všeobecné obchodné 
podmienky môžu ustanoviť bližšie podmienky. 

7. Pri preukazovaní materiálového toku odpadov z obalov 
a odpadov z neobalových výrobkov, ako aj pri 
preukazovaní plnenia zberového podielu, bude ENVI -
PAK, a.s. vychádzať z údajov poskytnutých obcou v 
rámci prílohy č. 2 a zároveň z informácií, ktoré 
poskytne ENVI - PAK, a.s. osoba podľa čl. III bod 2 
(zberová spoločnosť). Pre tento účel je ENVI - PAK, 
a.s. oprávnený požadovať od obce a zberovej 



spoločnosti akékoľvek doklady preukazujúce miesto 
pôvodu odpadov a pohyb odpadu z miesta pôvodu do 
prvého zariadenia na zhodnocovanie niektorými z 
činností R1 až R11. 

Článok IV. 
Náklady na triedený zber 

1. Skutočné náklady (ich špecifikácia a výška) na 
triedený zber komunálneho odpadu pre zložku 
odpadov z obalov a odpadov z neobalových 
výrobkov, vrátane ich zberu a vytriedenia týchto 
zložiek na zbernom dvore, podmienky ich úhrady 
a spôsob fakturácie budú predmetom zmluvy s osobou 
podľa čl. III bod 2, berúc do úvahy § 59 ods. 9 zákona 
o odpadoch. 

2. Rámcovú výšku nákladov na triedený zber v obci (na 
oddelené zbierané odpady z obalov a odpady 
z neobalových výrobkov) si zmluvné strany dohodli 
v prílohe č. 1. 

3. ENVI - PAK, a.s. je povinný oznamovať obci celkové 
náklady na triedený zber zabezpečovaný na základe 
tejto zmluvy jedenkrát ročne a to vždy do 31. januára 
nasledujúceho kalendárneho roka. 

Článok V. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda 
platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami a uzatvára sa s účinnosťou ku dňu 
nadobudnutia účinnosti autorizácie ENVI - PAK, a.s. 

2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou zo 
strany obce podľa § 27 ods. 15 zákona o odpadoch. 
Ďalšie spôsoby ukončenia tejto zmluvy môžu upraviť 
všeobecné obchodné podmienky. 

3. Ak nie je ďalej v tejto zmluve alebo jej prílohe dohodnuté 
inak, zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len vo 
forme písomného dodatku, to sa nevzťahuje na prílohu 
č. 2, ktorú je možné meniť len oznámením zo strany 
ENVI - PAK, a.s. 

4. Všeobecné obchodné podmienky a prílohy č. 1 až č.3 
tejto zmluvy tvoria jej súčasť. ENVI - PAK, a.s. je 
oprávnený meniť všeobecné obchodné podmienky tak, 
že ich nové znenie zašle obci na jej e-mailovú adresu 
alebo obec prostredníctvom e-mailu upovedomí o ich 
zverejnení na svojej webovej stránke. K novému zneniu 
je obec oprávnená zaslať pripomienky v lehote siedmich 
(7) kalendárnych dní od jeho doručenia, resp. 
upovedomenia obce o novom znení, márnym uplynutím 
uvedenej lehoty sa má za to, že obec nemá pripomienky 
a súhlasí s novým znením všeobecných obchodných 
podmienok. Obec podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že 
prevzala všeobecné obchodné podmienky a je s ich 
obsahom oboznámená. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva podlieha 
povinnosti zverejnenia. Táto zmluva nadobúda platnosť 
dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť v súlade s ust. § 47a zák. č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Občiansky zákonník"). 

6. Obec sa zaväzuje zverejniť zmluvu najneskôr v lehote 
siedmich (7) dní odo dňa uzavretia zmluvy v súlade 
so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

7. Pre právne vzťahy neupravené touto zmluvou ani 
všeobecnými obchodnými podmienkami sa použijú 

príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike. 

8. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy ustanovenia 
tejto zmluvy nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce 
zmluvy a dohody, ktorých obsahom je zabezpečovanie 
financovania alebo inej podpory triedeného zberu na 
území obce. 

9. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, 
z ktorých obec obdrží dva (2) rovnopisy a ENVI - PAK, 
a.s. jeden (1). 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej 
obsahu porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu ju podpísali. 

Obec: 

ENVI - PAK, a.s.: 

Bratislava 

Mgr. Hana Nováková MBA 
generálna riaditeľka 
spoločnosti ENVI - PAK, a. s 



Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 
ENVI-PAK, a.s. 

k prevádzke systému združeného nakladania 
s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových 

odpadov v rámci triedeného zberu 
komunálnych odpadov 

Priložené k zmluve č.: 

Z10122015101 

Článok 1. 
Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov 

1. Spoločnosť ENVI-PAK, a.s., so sídlom na Galvaniho 
ulici č. 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 858 010, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, v oddieli Sa, vo vložke číslo 3128/B, (ďalej 
len „ENVI-PAK") je právnickou osobou založenou podľa 
právneho poriadku Slovenskej republiky na účely § 8 
ods. 1 zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch (zápis 
v Registri povinných osôb a oprávnených organizácii 
pod číslom 00-0000001 zo dňa 1.8.2004) a pôsobiacou 
podľa § 28 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len 
„zákon o odpadoch"). Spoločnosť ENVI-PAK a.s. 
deklaruje svoj záujem pôsobiť od 1.7.2016 v oblasti 
kolektívneho nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi 
z neobalových výrobkov v postavení organizácie 
zodpovednosti výrobcov pre obaly s udelenou 
autorizáciu. Záujmom ENVI-PAK je preto zabezpečenie 
triedenia, zberu, prepravy, zhodnocovania a recyklácie 
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
prostredníctvom vytvorenia a prevádzkovania funkčného 
systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 
a odpadmi z neobalových výrobkov. 

2. Obec je subjektom územnej samosprávy podľa zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zodpovedajúca za 
nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom území. 
Obec je v súlade s platnou legislatívou povinná umožniť 
organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly zber 
vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa 
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (obaly 
a neobalové výrobky). 

3. Miestnym systémom triedeného zberu komunálnych 
odpadov sa rozumie zber oddelene zbieraných zložiek 
komunálneho odpadu zahŕňajúcich odpady z obalov 
a odpady z neobalových výrobkov a územne 
spadajúcich do katastrálneho územia obce. 

4. Zberovou spoločnosťou sa rozumie tretia osoba, ktorá 
v súlade so zákonom o odpadoch a na základe zmluvy s 
obcou vykonáva na území obce triedený zber 
komunálnych odpadov zahŕňajúcich odpady z obalov 
a/alebo odpady z neobalových výrobkov. Ak túto činnosť 
vykonáva obec sama, zberovou spoločnosťou sa 
rozumie príslušná organizačná zložka obce. 

Zmluvou sa na účely týchto všeobecných obchodných 
podmienok rozumie zmluva uzavretá medzi ENVI-PAK 

a obcou podľa § 59 ods. 2 zákona o odpadoch vrátane 
všetkých jej príloh a písomných zmien a doplnkov. Za 
súčasť zmluvného vzťahu sa považujú aj tieto 
všeobecné obchodné podmienky, ako aj písomné 
inštrukcie ENVI-PAK (ďalej len „písomná inštrukcia"). 
Písomnou inštrukciou sa rozumie každý písomný pokyn 
alebo usmernenie, ktoré sú pre obec spracované zo 
strany ENVI-PAK s cieľom zabezpečenia realizácie 
povinností a poskytovania súčinnosti vyplývajúcich 
z tejto zmluvy a zákona o odpadoch; písomná inštrukcia 
nesmie byť v rozpore s podmienkami a cieľom, 
dohodnutými v zmluve a vo všeobecných obchodných 
podmienkach. Zmluvnými stranami zmluvy sú ENVI-
PAK a obec. 

6. Materiálovým tokom odpadov sa rozumie materiálový 
tok odpadov z obalov podľa § 52 ods. 21 zákona 
o odpadoch a materiálový tok odpadov z neobalových 
výrobkov podľa § 73 ods. 8 zákona o odpadoch. Účelom 
jeho preukazovania je hodnoverne zdokladovať súbor 
nadväzujúcich činností s odpadom (vytriedenou 
príslušnou zložkou komunálneho odpadu), od miesta 
pôvodu odpadu až po zhodnotenie odpadu niektorou 
z činností R1 až R11 prílohy č. 1 zákona o odpadoch, 
pričom výsledkom tohto zhodnotenia nie je odpad. 
Materiálový tok odpadov je možné zabezpečiť iba takým 
subjektom, ktorý disponuje potrebným oprávnením 
príslušného štátneho orgánu na výkon príslušnej 
činnosti nakladania s odpadom, vydaným v Slovenskej 
republike alebo v inom štáte, avšak iba za predpokladu, 
že slovenské právne predpisy alebo právne predpisy 
EÚ, ktorými je Slovenská republika viazaná, uznávajú 
takéto oprávnenie ako plnohodnotné oprávnenie na 
činnosť nakladania s odpadom a zároveň potvrdenie 
vydané takýmto subjektom je spôsobilé pre použitie na 
účely preukázania materiálového toku. 

7. Právnymi, legislatívnymi a odbornými opatreniami, 
ktorých cieľom je zabezpečenie naplnenia účelu tejto 
zmluvy, sú najmä vykonanie a spracovanie odbornej 
analýzy o zistení podielu odpadov z obalov a odpadov 
z neobalových výrobkov v komunálnych odpadoch (ďalej 
len „analýza"), vydanie alebo aktualizácia Programu 
odpadového hospodárstva (ďalej len „POH") a vydanie 
nového alebo úprava existujúceho Všeobecne 
záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnym 
odpadom (ďalej len „VZN"). 

Článok 2. 
Zásady spolupráce zmluvných strán 

1. Spolupráca zmluvných strán na základe tejto zmluvy sa 
môže uskutočňovať len za predpokladu dodržiavania 
záväzných zásad spolupráce (ďalej len „zásady"), 
ktorými sú: 

I. Spolupráca zmluvných strán sa vzťahuje na 
zber, triedenie, prepravu a zhodnocovanie 
(recykláciu) tých komunálnych odpadov, ktoré 
boli vyzbierané prostredníctvom miestneho 
systému triedeného zberu. Tieto činnosti sa 
musia uskutočniť tak, aby sa hodnoverným 
spôsobom zabezpečil a preukázal materiálový 
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uzatvorení zmluvy, pričom strana, ktorej sú sprístupnené je povinná v súlade s § 271 Obchodného zákonníka zachovávať ich dôvernosť, nesmie tieto prezradiť tretej osobe alebo ich použiť v 
rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzatvoreniu zmluvy. Strana, ktorá je vyzvaná na predloženie týchto informácií zo strany štátnych inštitúcií je povinná tieto 
inštitúcie informovať o tom, že takéto informácie jej boli predložené ako dôverné výlučne pre účely rokovania o zmluve a sú predmetom obchodného tajomstva spoločnosti ENVI-PAK, a.s.". 
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tok odpadov. 

II. Triedený zber komunálnych odpadov v obci je 
potrebné prevádzkovať tak, aby sa priebežne 
zvyšovala úroveň separácie využiteľných 
odpadov z obalov a odpadov z neobalových 
výrobkov. 

III. Zvyšovanie efektivity nákladov na triedený zber 
komunálnych odpadov s využitím 
transparentných postupov pri ich vynakladaní je 
spoločným záujmom zmluvných strán. 

IV. Zabezpečenie informovanosti obyvateľov obce 
sa uskutočňuje tak, aby táto bola účelná 
a cielene zameraná na obyvateľov ako 
pôvodných pôvodcov komunálneho odpadu 
a zároveň aby zohľadňovala štruktúru 
obyvateľov a zaužívané informačné linky. 

V. Zmluvné strany si v rámci spolupráce a na 
plnenie pre ne vyplývajúcich povinností 
poskytujú včas a riadne pravdivé a úplné 
informácie a údaje a inú nevyhnutnú súčinnosť. 
Písomné inštrukcie sú pre zmluvné strany 
záväzné. 

2. Ak niektorá zo zmluvných strán poruší ktorúkoľvek zo 
zásad, druhá zmluvná strana je oprávnená upozorniť 
porušujúcu zmluvnú stranu na porušenie zásady 
a dožadovať sa nápravy vzniknutého stavu, pokiaľ je to 
v primeranej lehote možné. Uplatnenie práva podľa 
tohto bodu nemá vplyv na možnosť ukončenia 
spolupráce v zmysle článku 9 ods. 2 týchto 
všeobecných obchodných podmienok. 

3. ENVI-PAK vyhlasuje a zaručuje sa obci, že: 
a) je podnikateľom - právnickou osobou, 

podnikajúcou v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými a účinnými v 
Slovenskej republike, oprávnenou vykonávať 
podnikateľskú činnosť súvisiacu s predmetom 
spolupráce na základe tejto zmluvy, 

b) je spôsobilá byť subjektom práv a povinností 
vyplývajúcich zo spolupráce na základe tejto 
zmluvy, nadobúdať a disponovať týmito právami 
a povinnosťami, ako aj bez obmedzenia preberať 
záväzky z toho vyplývajúce, a teda že uzavretím 
tejto zmluvy a jej plnením neporuší žiaden 
všeobecne záväzný právny predpis platný 
a účinný v Slovenskej republike, 

c) v čase uzatvorenia tejto zmluvy disponuje 
všetkými súhlasmi, povoleniami a licenciami 
potrebnými k riadnemu uskutočňovaniu činnosti 
na základe tejto zmluvy a že v kontexte 
s nadobudnutím účinnosti nového zákona 
o odpadoch uskutoční všetky potrebné 
legislatívne kroky a opatrenia, aby jej činnosť 
bola vykonávaná kontinuálne v súlade 
s právnymi požiadavkami nového zákona 
o odpadoch ustanovenými pre organizáciu 
zodpovednosti výrobcov pre obaly. 

4. Obec vyhlasuje a zaručuje sa ENVI-PAK, že: 
a) je právnickou osobou spôsobilou byť subjektom 

práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 
nadobúdať a disponovať týmito právami 
a povinnosťami, ako aj bez obmedzenia preberať 
záväzky z toho vyplývajúce, a že osoba 
podpisujúca za alebo v mene obce je osobou 
oprávnenou za alebo v mene obce konať, 
uzavrieť túto zmluvu a preberať z toho plynúce 
záväzky, 

d) sa zdrží každého takého konania, ktorého 
následkom by bol akýkoľvek záväzok 
obmedzujúci alebo znemožňujúci plnenie účelu 
tejto zmluvy, a naopak, v prípade potreby 
zabezpečí prijatie právnych, legislatívnych, 
technických a odborných opatrení v záujme 
naplnenia účelu tejto zmluvy, 

e) ako subjekt zodpovedný podľa zákona za 
nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom 
území má záujem na efektívnom fungovaní 
triedeného zberu komunálnych odpadov v obci a 
na spolupráci všetkých zúčastnených strán 
a v prípade potreby deklaruje svoju vôľu aktívne 
sa zapojiť do riešenia prípadných nedostatkov, 

f) preberá na seba zodpovednosť za správnosť 
a úplnosť údajov, ktoré na účely tejto zmluvy a na 
základe zákona o odpadoch bude poskytovať 
ENVI-PAK. 

Článok 3. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. ENVI-PAK je okrem iných povinností podľa zmluvy 
a zákona povinný: 

a) uzatvoriť s obcou zmluvu, ak ju obec o to požiada 
a v rámci predzmluvných rokovaní prejaví vôľu 
akceptovať zmluvné podmienky ENVI-PAK, 

b) uskutočňovať činnosti na základe zmluvy riadne 
a včas, 

c) dbať na dodržiavanie zásad podľa článku 2 
týchto všeobecných obchodných podmienok. 

d) nadviazať s príslušnou zberovou spoločnosťou 
spoluprácu s cieľom zabezpečenia financovania 
triedeného zberu v rozsahu vyplývajúcom pre 
zastúpených výrobcov (výrobcov obalov 
a výrobcov neobalových výrobkov) zo zákona 
o odpadoch a z tejto zmluvy, 

e) informačné kampane uskutočňovať v rozsahu, 
intervaloch a forme vyplývajúcich pre obec 
z príslušnej prílohy k zmluve, 

f) vypočítať pre obec v lehote vyplývajúcej 
z príslušného všeobecne záväzného právneho 
predpisu štandard zberu. 

2. ENVI-PAK je okrem iných práv podľa zmluvy a zákona 
oprávnený: 

a) preveriť pravdivosť údajov uvedených 
v dokladoch, ktoré jej predložila obec podľa 
zmluvy a vykonať kontrolu správnosti 
vykazovaných údajov v obci, 

b) oboznámiť sa prostredníctvom obce 
s podmienkami, za ktorých tretia osoba, 
prostredníctvom ktorej obec vykonáva činnosti 
nakladania s odpadmi na území obce, 
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uskutočňuje činnosti v rámci systému triedeného 
zberu komunálnych odpadov, 

c) navrhovať obci optimalizáciu miestneho systému 
triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov 
z neobalových výrobkov tak, aby tým neboli 
dotknuté požiadavky na triedený zber 
vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov, 

d) priebežnú kontrolu skutočného zloženia 
oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu 
v zbernej nádobe podľa § 59 ods. 9 zákona 
o odpadoch uskutočňovať kontinuálne v rámci 
vývozov nádob, ako aj mimo nich; pritom je 
oprávnená využiť aj zberovú spoločnosť alebo 
inú poverenú tretiu osobu. 

3. Obec je okrem iných povinností podľa zmluvy a zákona 
povinná: 

a) dbať na dodržiavanie zásad podľa článku 2 
týchto všeobecných obchodných podmienok, 

b) dbať o to, aby miestny systém triedeného zberu 
komunálnych odpadov na dotknutom území bol 
plne funkčným systémom v zmysle ustanovení 
zmluvy. 

c) zabezpečiť informovanosť pre verejnosť 
a pôvodcov odpadov o spolupráci obce a ENVI-
PAK v zmysle zmluvy, 

d) poskytnúť ENVI-PAK všetky informácie a 
doklady, ktoré ENVI-PAK potrebuje na riadne 
uplatnenie oprávnenia preveriť pravdivosť údajov 
podľa odseku 2 písm. a), 

e) poskytnúť ENVI-PAK v súvislosti s uzatváraním 
tejto zmluvy všetky podstatné informácie a 
dokumenty s cieľom zistiť skutočný stav systému 
triedeného zberu komunálnych odpadov v obci 
a to vrátane nákladov na jeho prevádzku, 

f) vopred písomne oznámiť ENVI-PAK (najmenej 
30 dní) každý prípad zamýšľaného zámeru obce 
alebo tretej osoby na činnosť, ktorá môže mať 
vplyv na systém triedeného zberu komunálnych 
odpadov v obci, a umožniť ENVI-PAK sa 
v rovnakej lehote k takémuto zámeru vyjadriť, 

g) umožniť ENVI-PAK a ňou poverenej tretej osobe 
priebežnú kontrolu skutočného zloženia 
oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu 
v zbernej nádobe podľa § 59 ods. 9 zákona 
o odpadoch spôsobom dohodnutým v tejto 
zmluve, 

h) písomne oznámiť ENVI-PAK najneskôr 90 dní 
pred skončením kalendárneho roka úmysel 
podať výpoveď podľa § 27 ods. 15 zákona o 
odpadoch. 

4. Obec je okrem iných povinností podľa zmluvy a zákona 
oprávnená: 

a) na riadne a včasné plnenie povinností zo strany 
ENVI-PAK tak, aby bolo zabezpečené priebežné 
financovanie triedeného zberu komunálnych 
odpadov v obci v zmysle dohodnutých zmluvných 
podmienok, 

b) kedykoľvek požiadať ENVI-PAK o súčinnosť pri 
činnostiach smerujúcich k zefektívneniu systému 
triedeného zberu komunálnych odpadov v obci, 

c) na zabezpečenie dostatočnej informovanosti 
obyvateľov o význame triedeného zberu 
komunálnych odpadov v miere vyplývajúcej zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov 
a z tejto zmluvy, 

d) delegovať na ENVI-PAK výber dodávateľa 
služieb triedeného zberu komunálnych odpadov 
v obci. 

e) prerokovať s ENVI-PAK výberové podmienky 
a kritériá v rámci výberu budúceho dodávateľa 
služieb triedeného zberu komunálnych odpadov 
v obci, 

5. Povinnosť ENVI-PAK podľa odseku 1 písm. d) je 
viazaná na takú úroveň obchodných podmienok, ktoré 
sú vzhľadom na veľkosť, lokalizáciu, prírodné 
podmienky a infraštruktúru obce bežné a je preto 
spravodlivé od ENVI-PAK požadovať ich plnenie. Ak 
medzi ENVI-PAK a zberovou spoločnosťou nie je 
dohodnuté inak, navrhované podmienky musia 
vychádzať z bežných obchodných zvyklostí. Povinnosť 
podľa odseku 1 písm. d) sa neuplatní, ak sú pre ENVI-
PAK navrhnuté obchodné podmienky presahujúce 
rámcovú dohodu nákladov na triedený zber podľa 
zmluvy. 

Él & M JÉf 
Článok 4. 

Opatrenia na zabezpečenie funkčnosti miestneho 
systému triedeného zberu 

1. ENVI-PAK alebo ňou poverená osoba (spravidla 
zberová spoločnosť) je oprávnená na základe zistení 
z priebežných kontrol podľa odseku 2 písm. d) označiť 
zbernú nádobu, v ktorej bol zistený prekročený limitný 
obsah nečistôt podľa § 59 ods. 9 zákona o odpadoch 
(ďalej len „limitný obsah nečistôt"), tak, aby bolo zrejmé, 
že vývoz zbernej nádoby nepodlieha povinnostiam 
ENVI-PAK podľa tejto zmluvy, a zároveň oznámiť túto 
skutočnosť obci. Vyprázdnenie takto označenej nádoby 
a nakladanie s umiestneným odpadom je povinná 
zabezpečiť obec v rámci nakladania so zmesovým 
komunálnym odpadom a to pri najbližšom možnom 
vývoze, pokiaľ neuplatní postup podľa odseku 2. 

2. Ak obec nesúhlasí so zistením podľa odseku 1, je 
oprávnená najneskôr v nasledujúci pracovný deň 
požiadať ENVI-PAK o vykonanie overenia zloženia 
obsahu zbernej nádoby, pričom ENVI-PAK je na základe 
takejto žiadosti povinný overenie zloženia zbernej 
nádoby uskutočniť do troch pracovných dní. Náklady na 
overenie znáša ENVI-PAK za predpokladu, že obsah 
nečistôt neprekročil limitný obsah nečistôt , v opačnom 
prípade náklady znáša obec. V prípade potvrdenia 
obsahu nečistôt nad limitný obsah nečistôt je obec 
povinná zabezpečiť bezodkladne postup podľa odseku 1 
druhej vety. 

3. Zisťovanie podielu odpadov z obalov a odpadu 
z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných 
zložkách komunálnych odpadov sa uskutočňuje formou 
analýzy. V prípade, že má ENVI-PAK k dispozícii 
výsledky celoštátnych alebo regionálnych analýz alebo 
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analýz systémov triedených zberov komunálnych 
odpadov z porovnateľných obcí, je ENVI-PAK 
oprávnený použiť údaje z existujúcich analýz; náklady 
na uskutočnenie analýzy znáša ENVI-PAK. 

4. V súvislosťou s výpočtom štandardu zberu podľa článku 
3 ods. 1 písm. f) týchto všeobecných obchodných 
podmienok obec vopred oznámi ENVI-PAK spôsob, 
akým zabezpečí pre príslušný kalendárny rok dodržanie 
štandardov zberu na svojom území. Obec je zároveň 
oprávnená požiadať ENVI-PAK o uskutočnenie opatrení 
na zabezpečenie štandardov zberu na svojom území 
vrátane výberu dodávateľa služieb triedeného zberu 
komunálnych odpadov; v takomto prípade platí 
nevyvrátiteľná domnienka, že obec spolu s takouto 
žiadosťou zároveň uplatnila na príslušný kalendárny rok 
aj právo podľa článku 3 ods. 4 písm. d) týchto 
všeobecných obchodných podmienok. 

Článok 5. 
Evidencia a výkazníctvo 

1. ENVI-PAK je povinný pri činnostiach zabezpečovaných 
na základe zákona o odpadoch vychádzať z pravdivých 
a úplných údajov, ktoré jej spôsobom ustanoveným 
zmluvou alebo na jej základe bude poskytovať alebo 
potvrdzovať obec. 

2. Na účely vykazovania miesta pôvodu odpadov z obalov, 
miesta pôvodu odpadov z neobalových výrobkov 
a preukazovania zberového podielu v zmysle zákona o 
odpadoch budú zmluvné strany používať tlačivo, ktoré 
tvorí prílohu č. 2 zmluvy (Potvrdenie o mieste pôvodu 
komunálneho odpadu a uskutočnenom triedenom zbere). 
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3. Vykazovanie a preukazovanie podľa odseku 2 týchto 

všeobecných obchodných podmienok sa vykonáva tak, 
že ENVI-PAK zašle po skončení príslušného 
kalendárneho mesiaca vyplnené tlačivo podľa prílohy č. 
2 zmluvy na e-mailovú adresu obce (ak nie je osobitne 
určená, tak na e-mailovú adresu uvedenú na prvej 
strene zmluvy) za účelom jeho potvrdenia zo strany 
obce. Ak obec zaslané tlačivo do 5 dní od jeho 
doručenia nerozporuje, považuje sa za obcou 
odsúhlasené a plnohodnotne použiteľné na účely 
vykázania miesta pôvodu odpadov a preukázania 
zberového podielu. Formálnu verifikáciu vykoná obec 
buď v rovnakej lehote prostredníctvom elektronického 
prostredia ENVI-PAK alebo písomnou formou do 5 
pracovných dní po ukončení príslušného kalendárneho 
štvrťroku. 

4. Ak obec zistí, že rozsah uskutočnených vývozov 
odpadov v obci je odlišný od plánovaného rozsahu, je 
povinná ohlásiť spoločnosti ENVI-PAK reklamáciu, tzn. 
je povinná bezodkladne, najneskôr však do 5 
pracovných dní informovať ENVI-PAK o tejto skutočnosti 
a poskytnúť ďalšie súvisiace informácie, pokiaľ sú obci 
známe, ktoré mohli zapríčiniť zmenený rozsah vývozov. 

5. Na účely verifikácie skutočného rozsahu uskutočnených 
vývozov odpadov v obci v príslušnom kalendárnom 
mesiaci je rozhodujúce to, či obec ohlásila voči 
skutočnému rozsahu vývozov odpadov uskutočnených 

„Informácie, ktoré spoločnosť ENVI-PAK, a.s. sprístupňuje v rámci rokovania o uzatvorení zmluvy a všetky v súvislosti s rokovaním predložené dokumenty- návrh zmluvy, cenové ponuky ( ) 
predstavujú predmet obchodného tajomstva spoločnosti ENVI-PAK, a.s. podľa § 17 Obchodného zákonníka. Predmetné informácie a dokumenty sú sprístupňované výlučne za účelom rokovania o 
uzatvorení zmluvy, pričom strana, ktorej sú sprístupnené je povinná v súlade s § 271 Obchodného zákonníka zachovávať ich dôvernosť, nesmie tieto prezradiť tretej osobe alebo ich použiť v 
rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzatvoreniu zmluvy. Strana, ktorá je vyzvaná na predloženie týchto informácií zo strany štátnych inštitúcií je povinná tieto 
inštitúcie informovať o tom, že takéto informácie jej boli predložené ako dôverné výlučne pre účely rokovania o zmluve a sú predmetom obchodného tajomstva spoločnosti ENVI-PAK, a.s." 

v príslušnom kalendárnom mesiaci reklamáciu poa 
odseku 4 týchto všeobecných obchodných podmienok: 
v prípade neohlásenia ani jednej reklamácie platí 
nevyvrátiteľná domnienka, že v príslušnom kalendárnom 
mesiaci bol riadne uskutočnený celý plánovaných 
rozsah vývozov odpadov. 

Článok 6. 
Opatrenia pre prípad porušenia zmluvy 

1. V prípade porušenia niektorej z dohodnutých 
zmluvných povinností je oprávnená strana oprávnená 
najprv písomne vyzvať porušujúcu stranu na vykonanie 
nápravy a určí na to primeranú lehotu. V prípade 
márneho uplynutia tejto lehoty (nedôjde k náprave) sa 
konanie porušujúcej strany bude považovať za 
podstatné porušenie tejto zmluvy. 

2. V prípade, ak by boli kontrolou Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia alebo iných správnych orgánov 
zistené porušenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ku ktorým došlo porušením povinností obce, 
ktoré jej vyplývajú zo zmluvy alebo z právneho predpisu 
a ENVI-PAK by boli uložené z tohto dôvodu akékoľvek 
sankcie, je obec povinná uhradiť ENVI-PAK čiastku 
zodpovedajúcu výške uložených sankcií ako náhradu 
škody, ktorá ENVI-PAK vznikla následkom udelenia 
týchto sankcií. 

Článok 7. 
Mlčanlivosť a obchodné tajomstvo 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť 
o všetkých dôverných informáciách, ktoré sa dozvedeli 
v súvislosti s uzatvorením zmluvy ako aj plnením 
povinností vyplývajúcich zo spolupráce a chrániť 
dôverné informácie poskytnuté druhou stranou pred ich 
neoprávneným použitím alebo zverejnením. 

2. Informácie dôverného charakteru je možné poskytnúť 
alebo zverejniť iba v prípadoch keď takúto povinnosť 
ukladá platné znenie zákona Slovenskej republiky. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že opatrenia a riešenia, 
navrhnuté či uskutočnené na základe zmluvy, a taktiež 
aj spôsoby, ktorými sa dospelo k riešeniam, tvoria 
predmet ich obchodného tajomstva (obchodného 
tajomstva každej zo zmluvných strán, ktorá ho poskytla, 
spracovala či navrhla). Akékoľvek sprístupnenie či 
zverejnenie predmetu obchodného tajomstva (vcelku 
ako aj sčasti) bude možné len na základe 
predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu 
oboch zmluvných strán, v ktorom sú strany oprávnené 
definovať aj podmienky a čas sprístupnenia či 
zverejnenia a okruh tretích osôb. Tým nie je dotknutý 
postup podľa bodu 2. tohto článku, pričom zmluvné 
strany sú uzrozumené s tým, že povinnému 
zverejňovaniu vzhľadom na povahu a charakter 
jednotlivých ustanovení podlieha textové znenie 
písomného vyhotovenia zmluvy a jej príloh, no 
nepodlieha mu text ustanovení týchto všeobecných 
obchodných podmienok a ani písomné inštrukcie ENVI-
PAK adresované obci v zmysle zmluvy. 
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Článok 8. 
Doručovanie písomností 

1. Písomnosti sa doručujú na adresu (sídlo) obce a ENVI-
PAK uvedenú na prvej strane zmluvy, prípadne, ak to 
vyplýva z týchto všeobecných obchodných podmienok, 
elektronickou formou doručenia e-mailovej správy alebo 
elektronickým zverejnením na verejnej internetovej 
stránke zmluvnej strany. Zmenu adresy (sídla), ako aj 
zmenu e-mailovej adresy a adresy verejnej internetovej 
stránky je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, 
povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. 

2. Písomnosť sa považuje za doručenú jej prevzatím alebo 
uplynutím odbernej lehoty po jej uložení na príslušnej 
pošte, podľa toho, čo nastane skôr. Písomnosť 
doručovanú formou e-mailovej správy alebo 
elektronickým zverejnením na verejnej internetovej 
stránke sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po 
dni preukázateľného odoslania správy alebo dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia (ďalej len „deň 
elektronického doručenia"). Ak pripadne posledný deň 
odbernej lehoty alebo deň elektronického doručenia na 
sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom 
odbernej lehoty alebo dňom elektronického doručenia 
najbližší nasledujúci pracovný deň. 

3. Ak adresát odmietne prijať doručovanú písomnosť, 
považuje sa písomnosť za doručenú dňom, kedy bolo jej 
prijatie odmietnuté. 
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Článok 9. 

Trvanie a ukončenie zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva uzavretá 
pred 1.1.2016 sa stáva platnou 1.1.2016 a účinnosť 
nadobúda 1.7.2016. Zmluva uzavretá po 30.6.2016 
nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú pri jej uzatváraní zmluvy 
inak. 

2. Platnosť zmluvy zaniká: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán o jej zániku, 
b) písomným odstúpením od zmluvy jednej zo 

zmluvných strán, ak druhá zmluvná strana poruší 
niektorú z povinností vyplývajúcich zo zmluvy a 
nedôjde k náprave ani na základe písomnej 
výzvy s poskytnutím primeranej dodatočnej 
lehoty v dĺžke najmenej jedného mesiaca odo 
dňa doručenia výzvy, 

c) písomnou výpoveďou zmluvy zo strany obce 
podľa § 27 ods. 15 zákona o odpadoch. 

d) písomnou odôvodnenou výpoveďou zmluvy zo 

strany obce s 3 mesačnou výpovednou lehotou, 
ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
štvrťroka nasledujúceho po doručení písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane; takúto výpoveď 
môže obec doručiť len v prípade, že ENVI-PAK 
porušil závažným spôsobom niektorú zo svojich 
povinností. 

e) písomnou výpoveďou zmluvy zo strany ENVI-
PAK, aj bez udania dôvodu, s 3 mesačnou 
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej 
strane. 

3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 2. písm. b) 
tohto článku, zmluva zaniká okamihom doručenia 
písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

Článok 10. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vydávané k 
1.1.2016 a účinnosť nadobúdajú 1.7.2016. Pre obec sa 
stávajú záväznými dňom nadobudnutia účinnosti 
zmluvy, pokiaľ k jej uzavretiu dôjde pred týmto 
dátumom, s výnimkou článku 7, ktorý sa pre obec stáva 
záväzným dňom uzatvorenia zmluvy. 

2. Ak sa niektoré ustanovenie všeobecných obchodných 
podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, 
neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia 
týmto nedotknuté zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. 

3. Všeobecné obchodné podmienky platia po celý čas 
platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi ENVI-PAK 
a obcou založeného zmluvou a aj po jeho skončení, a to 
až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho 
vyplývajúcich. Zánik zmluvy sa netýka platnosti 
a účinnosti tých ustanovení všeobecných obchodných 
podmienok, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú 
pretrvať až do úplného vyrovnania všetkých nárokov 
vyplývajúcich zo zmluvy, najmä ustanovení 
o zodpovednosti za škodu, náhrade škody a sankciách. 

4. Všeobecné obchodné podmienky strácajú platnosť a 
účinnosť dňom, ktorým sa v súlade s článkom 5. ods. 7 
zmluvy stanú pre obec záväzné nové všeobecné 
obchodné podmienky. 

Bratislava 24. 08. 2015 
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