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ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU FINANCOVANIA TRIEDENÉHO ZBERU 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzatvorená medzi 

 

 

organizáciou zodpovednosti výrobcov: 

NATUR-PACK, a.s. 

 

a 

 

spoločnosťou: 

Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 
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Táto zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu (ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená podľa 

§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej 

len „Obchodný zákonník“) v spojitosti s § 59 ods. 4 ako aj § 28 ods. 5 písm. e) a nasl. zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 

odpadoch“) medzi:  

 

1. NATUR-PACK, a.s., so sídlom Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, IČO: 35 979 798, zapísaná                                               

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3815/B,  

(ďalej len „NATUR-PACK“); 

a 

2. Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., so sídlom: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá, IČO: 36 489 

042,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14479/P, 

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s., IBAN: SK05 0200 0000 0017 7841 7354, 

(ďalej len „Spoločnosť“); 

„NATUR-PACK“ a „Spoločnosť“ spoločne označené ako „Strany“ 

 

nasledovne: 
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1. PREAMBULA 

 

1.1. NATUR-PACK je organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca a zabezpečujúca 

systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov,  vykonávajúca 

svoju činnosť v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch. NATUR-PACK je zároveň 

oprávneným držiteľom autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov. NATUR-PACK 

zabezpečuje triedenie, zber, prepravu, zhodnocovanie, ako aj recykláciu odpadov z obalov a odpadov 

z neobalových výrobkov v zmysle príslušných zákonných ustanovení.  

 

1.2. Organizácia zodpovednosti výrobcov je v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 Zákona o odpadoch 

právnickou osobou so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je založená, vlastnená a prevádzkovaná 

výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia 

zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení 

vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov. 

Organizácia zodpovednosti výrobcov je zároveň, okrem iného, povinná vytvoriť, financovať, 

prevádzkovať a udržiavať funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas 

celej doby jej oprávneného pôsobenia, ako aj zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene 

vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej 

zodpovedá za vyhradený prúd odpadu. 

 

1.3.  NATUR-PACK uzatvoril v zmysle § 59 ods. 2 Zákona o odpadoch s obcami uvedenými v Prílohe č. 1 

(každá obec jednotlivo ďalej len „Obec“ a spoločne len „Obce“) Zmluvu o zabezpečení systému 

združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, predmetom ktorej je 

zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových 

výrobkov v Obciach, vrátane popisu systému zberu na príslušný kalendárny rok. 

 

1.4. Spoločnosť je subjekt vykonávajúci činnosti v oblasti zberu a nakladania s odpadmi, ktorý na základe 

osobitnej zmluvy s Obcou vykonáva zber a prepravu komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území a 

ktorý v Obci vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov tvoriacich 

súčasť oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu. 

 

1.5. V zmysle zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou a Obcou, spĺňajúc náležitosti podľa § 81 ods. 13 až 

15 Zákona o odpadoch, je Spoločnosť povinná poskytovať Obci služby v oblasti nakladania s triedenými 

zložkami komunálneho odpadu.  

 

1.6. Strany majú záujem uzatvoriť túto Zmluvu, ktorá vytvára podmienky zmluvnej spolupráce medzi 

NATUR-PACK a Spoločnosťou pre všetky Obce, pričom, ak ďalej nie je uvedené inak, celý obsah tejto 

Zmluvy platí osobitne pre každý jednotlivý zmluvný vzťah medzi NATUR-PACK, resp. Spoločnosťou, a 

Obcami. To okrem iného znamená, že ukončenie zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a niektorou z 

Obcí nemá za následok skončenie trvania tejto Zmluvy v plnom rozsahu, ale len ukončenie trvania 

Zmluvy vo vzťahu k danej Obci. Zmluvné vzťahy týkajúce sa ostatných Obcí založené na základe tejto 

Zmluvy ostanú v plnom rozsahu nedotknuté a naďalej platné a účinné. 

 

2. PREDMET ZMLUVY 

 

2.1. NATUR-PACK a Spoločnosť týmto uzatvárajú medzi sebou  Zmluvu, predmetom ktorej. je záväzok 

Spoločnosti vykonávať triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov v Obci a záväzok 

NATUR-PACK zaplatiť Spoločnosti Odplatu za túto činnosť, podľa podmienok ustanovených touto 

Zmluvou. 

 

3. ŠPECIFIKÁCIA NÁKLADOV NA TRIEDENÝ ZBER A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

3.1. Triedený zber týchto zložiek komunálneho odpadu papier a lepenka, sklo, plasty, kovové obaly a 

kompozitné obaly (viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky) na území Obce (v tejto Zmluve 

a v súlade so Zákonom o odpadoch nazývaných aj „odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov“ alebo všeobecne „triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje 
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rozšírená zodpovednosť výrobcov“), sa najčastejšie vykonáva vrecovým zberom, kontajnerovým 

zberom, zberom prostredníctvom zberných dvorov, mobilným zberom prípadne školskými zbermi. 

Nevzťahuje sa na zber oddelene vyzbieraného odpadu z iných zdrojov.  

 

3.2. Podľa ustanovenia § 81 ods. 10 Zákona o odpadoch náklady spôsobené nedôsledným triedením v Obci 

oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov, hradí Obec. 

 

3.3. Strany sa dohodli, že NATUR-PACK poskytne Spoločnosti za riadny výkon činností triedeného zberu 

odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v Obci Odplatu vo výške ekonomicky 

oprávnených nákladov, ktorej výška je dohodnutá v Prílohe č. 2b Zmluvy. Odplata bude uhrádzaná 

Spoločnosti zo strany NATUR-PACK na základe skutočného stavu s tým, že NATUR-PACK bude za 

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve Spoločnosti mesačne, t. j. osobitne za každý kalendárny mesiac, 

uhrádzať pomernú časť Odplaty vo výške 1/12 jej ročnej výšky stanovenej v Prílohe č. 2b.  

 

3.4. NATUR-PACK uhradí Spoločnosti platby podľa bodu 3.3 bezhotovostným spôsobom, a to bankovým 

prevodom na účet Spoločnosti. Podkladom pre úhradu bude faktúra riadne vystavená Spoločnosťou a 

doručená NATUR-PACK (ďalej len „Faktúra“). Spoločnosť doručí NATUR-PACK Faktúru najneskôr do 

20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa 

Faktúra vystavuje. Splatnosť faktúry je 30 dní za podmienky, že spolu s Faktúrou budú doručené  výkazy 

resp. doklady uvedené ďalej v tomto bode. Podmienkou splatnosti a úhrady Faktúry je doručenie výkazu 

zaslaného Spoločnosťou v súlade s bodom 3.13.1 písm. c).  Podmienkou splatnosti a úhrady Faktúry 

za tretí mesiac kalendárneho štvrťroka je okrem doručenia výkazu podľa predchádzajúcej vety i 

doručenie výkazu zaslaného Spoločnosťou v súlade s bodom 5.4.1.a) a dokladov o materiálovom toku 

v súlade s bodom 5.4.1. b)  Zmluvy. 

 

3.5. Strany berú na vedomie, že v prípade, ak to vyplýva z osobitného predpisu, bude vo Faktúre účtovaná 

aj príslušná daň z pridanej hodnoty, pričom Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť, že obsah Faktúry bude 

vždy spĺňať všetky zákonné náležitosti, a to najmä náležitosti stanovené právnymi predpismi 

upravujúcimi oblasť daňového práva. 

 

3.6. V prípade, že Faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje a/alebo nebude obsahovať 

dohodnuté prílohy, resp. nebude spĺňať náležitosti daňového dokladu, NATUR-PACK je oprávnený 

vrátiť ju Spoločnosti. Spoločnosť je v takom prípade povinná Faktúru podľa povahy nedostatku opraviť, 

doplniť, upraviť alebo vystaviť novú a doručiť ju NATUR-PACK. Prevzatím správne upravenej/doplnenej 

Faktúry začína NATUR-PACK plynúť nová lehota splatnosti Faktúry.  

 

3.7. Odplata resp. všetky  náklady  tvoriace súčasť Odplaty podľa tejto Zmluvy musia preukázateľne súvisieť 

s triedeným zberom komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov (s výnimkou komunálnych 

odpadov z iných zdrojov) v Obci a ak nebude výslovne určené inak, NATUR-PACK nie je povinný hradiť 

(ani čiastočne) náklady na zber a zhodnotenie odpadov z obalov a/alebo neobalových výrobkov z iného 

ako komunálneho odpadu. Na komunálny odpad z iných zdrojov podľa § 81  ods. 1 písm. b) Zákona 

o odpadoch sa Odplata nevzťahuje.    

 

3.8. V Odplate sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené výdavky Spoločnosti spojené s riadnym výkonom 

činností podľa tejto Zmluvy a/alebo platnej legislatívy, teda spojené so zberom, prepravou a 

spracovaním zložiek triedeného zberu, recykláciou, ako aj so zhodnotením a zneškodnením 

nevyužiteľných druhov odpadov vzniknutých pri triedení odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov, vrátane všetkých súvisiacich nákladov najmä na: zabezpečenie farebne odlíšených zberných 

nádob, vriec na zber, mimoriadne vývozy v Obci (ak si to situácia vyžaduje),  investície na kontinuálne 

udržiavanie a budovanie infraštruktúry  zberu, prepravy a triedenia zložiek komunálneho odpadu a pod. 

a NATUR-PACK nie je počas kalendárneho roka povinný na úhradu žiadnych výdavkov ako tých, ktoré 

sú obsiahnuté v Prílohe č. 2b dohodnutej na aktuálny kalendárny rok, ak nie je v Zmluve výslovne 

uvedené inak. 
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3.9. V prípade, ak na strane Spoločnosti vznikne požiadavka na dodatočné plnenie (nad rámec dohody 

podľa Prílohy č. 2b), zaväzuje sa o tejto skutočnosti NATUR-PACK bezodkladne informovať. Strany sa 

zaväzujú o nej rokovať a v prípade dohody ju  zahrnúť do Odplaty (zmenou znenia Prílohy č. 2b), inak  

ju  prednostne zohľadniť pri tvorbe obsahu Prílohy č. 2b pre ďalšie obdobie.   

 

3.10. Spoločnosť bude bezodkladne písomne informovať a preukáže NATUR-PACK každú významnú zmenu 

výšky položiek nákladov vyvolanú objektívnymi okolnosťami (zmena cien vstupných nákladov, 

legislatívne zmeny a pod.), ktoré majú alebo môžu mať vplyv na opodstatnenosť určenia maximálnej 

celkovej výšky skutočne vynaložených nákladov uvedenej v Prílohe č. 2b podľa predchádzajúceho 

odseku, s cieľom prehodnotiť jej výšku na základe vzájomných rokovaní, pričom primerane platí 

ustanovenie bodu 3.8.     

 

3.11. V súlade s ustanovením § 27 ods. 5 Zákona o odpadoch a pre účely Zmluvy platí, že v prípade, ak 

výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou 

na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného 

odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu, rozsah tejto úhrady sa zníži o výnosy, ktoré osoba 

oprávnená na zber odpadov alebo zhodnocovanie odpadov získa z uhrádzaného nakladania s 

vyhradeným prúdom odpadu. Na žiadosť NATUR-PACK Spoločnosť doloží výšku výnosov podľa 

predchádzajúcej vety a preukáže správnosť spôsobu výpočtu výnosov dosiahnutých z činností, a to i 

spätne a rovnako i doklady preukazujúce uvedené.  

 

3.12. Spoločnosť sa zaväzuje vynaložiť maximálnu odbornú starostlivosť za účelom dosiahnutia čo najvyššej 

možnej miery materiálového zhodnotenia a výnosov z nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.  S 

ohľadom na skutočnosť, že účelom tejto Zmluvy je  najmä plnenie zákonných povinností výrobcov v 

súlade s bodom 1.3, sa Spoločnosť zaväzuje zabezpečiť  zhodnocovanie vyzbieraných odpadov z 

obalov a odpadov z neobalových výrobkov v takom rozsahu, aby NATUR-PACK splnil pre jej zmluvných 

výrobcov ciele ustanovené v prílohe č. 3 Zákona o odpadoch. Za tým účelom sa Spoločnosť zaväzuje 

zabezpečiť mieru materiálového zhodnotenia vyzbieraných odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov (za každú zložku osobitne) k celkovému množstvu vyzbieraných odpadov z obalov a 

neobalových výrobkov z komunálneho odpadu (za každú zložku osobitne) za kalendárny rok v rozsahu 

uvedenom v Prílohe č. 2c tejto Zmluvy, to znamená, že Spoločnosť sa v súlade s platnou hierarchiou 

odpadového hospodárstva zaväzuje zabezpečiť prednostne materiálové zhodnotenie vyzbieraných 

odpadov z obalov a neobalových výrobkov činnosťami R3, R4 alebo R5 pred iným spôsobom 

zhodnocovania odpadov, napr. energetickým zhodnotením činnosťou R1. 

 

3.13. Práva a povinnosti Strán súvisiace so špecifikáciou nákladov na triedený zber a platobnými 

podmienkami: 

 

3.13.1. Spoločnosť sa zaväzuje:  

(a) priebežne, riadne a včas vykonávať činnosti triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z 

neobalových výrobkov v Obci, vyzbierať všetok dostupný odpad z obalov a odpad z neobalových 

výrobkov v Obci v súlade s bodom 1.5 Zmluvy a ďalej s ním nakladať v súlade s touto Zmluvou 

a platnou legislatívou, ako aj Zmluvou medzi Spoločnosťou a Obcou uzatvorenou v súlade s § 81 

ods. 13 Zákona o odpadoch; 

(b) pravdivo a úplne viesť a uchovávať príslušné evidencie podľa vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej  povinnosti a ohlasovacej povinnosti 

v znení neskorších predpisov; 

(c) zaslať riadne, pravdivo a úplne vyplnený elektronický výkaz o vyzbieraných množstvách odpadov 

v súlade s vopred definovanou špecifikáciou podľa katalógových čísel odpadov, spôsobe zberu 

(vrecový a kontajnerový zber, zber prostredníctvom zberných dvorov, mobilný zber, prípadne 

školské zbery) po jednotlivých Obciach. Súčasťou elektronického výkazu o vyzbieraných 

množstvách je aj údaj o nakladaní s odpadom činnosťou R1 alebo  D1 pochádzajúci z triedeného 

zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov za uplynulý mesiac. Všetky údaje sa 

podávajú do 20. dňa v mesiaci, prostredníctvom webovej stránky www.zber.naturpack.sk. 

(d) zaslať elektronický výkaz o zhodnotených množstvách odpadov v súlade s čl. 5 tejto zmluvy; 
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(e) do 30. septembra kalendárneho roka predložiť na prerokovanie a odsúhlasenie NATUR-PACK 

záväzný plán činností a investícii financovaných ako súčasť Odplaty na základe tejto Zmluvy na 

najbližší kalendárny rok (za rok 2021 k 30.6.2021); 

(f) umožniť vykonanie overenia údajov/auditu týkajúceho preverenia funkčnosti a nákladovosti 

triedeného zberu a efektívnosti činností  Spoločnosti podľa tejto Zmluvy financované v rámci 

Odplaty, a to i treťou osobou poverenou NATUR-PACK (spravidla audítorskou spoločnosťou), 

takýto audit strpieť a na požiadanie poskytnúť potrebnú súčinnosť (pozostávajúcu spravidla zo 

sprístupnenia priestorov, poskytnutia dokladov, vyjadrení a pod); náklady na odmenu audítora v 

takom prípade znáša NATUR-PACK a vecné náklady si bez náhrady znáša každá strana sama; 

(g) na požiadanie doložiť a preukázať rozsah plnenia činností podľa tejto Zmluvy, čerpania nákladov 

a plnenia plánu investícii a v prípade ich neplnenia, resp. čiastočného plnenia vrátiť pomernú časť, 

pokiaľ sa Strany nedohodnú inak; 

(h) požadovať od NATUR-PACK plnenie iba tých záväzkov, na ktorých sa Strany dohodli v tejto 

Zmluve, alebo na ktoré táto Zmluva odkazuje; 

(i) pri plnení činnosti podľa bodu 3.11 postupovať s maximálnou odbornou starostlivosťou tak, aby 

dosiahnutý výnos zodpovedal trhovým podmienkam v čase jeho realizácie.  

 

3.13.2. NATUR-PACK sa zaväzuje: 

(a) za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve riadne a včas realizovať úhrady Odplaty v zmysle bodu 

3.2 až 3.5 Zmluvy; 

(b) požadovať od Spoločnosti plnenie iba tých záväzkov, na ktorých sa Strany dohodli v tejto Zmluve, 

alebo na ktoré táto Zmluva odkazuje, ako aj platných legislatívnych záväzkov; 

(c) do 21 dní od predloženia plánu činností podľa bodu 3.13.1. písm. e) tento odsúhlasiť alebo ho vrátiť 

Spoločnosti s návrhom na úpravu. 

 

3.14. NATUR-PACK má v procese dohadovania výšky Odplaty nárok kontrolovať jednotlivé položky resp. 

položkové ceny tvoriace Odplatu a vyhradiť si právo vybrané položky (spravidla tovary) odmietnuť 

a/alebo obstarať sám. V prípade, ak počas trvania Zmluvy niektorú z položiek, ktorá je obsiahnutá v 

Odplate obstará a  uhradí NATUR-PACK, vznikne mu voči Spoločnosti nárok na náhradu vynaložených 

nákladov, a to najmä formou zápočtu voči Odplate alebo sa o výšku vynaložených nákladov Odplata 

poníži..  

 

3.15. NATUR-PACK nie je počas kalendárneho roka  povinný podieľať sa formou Odplaty na nákladoch, ktoré 

nebudú obsiahnuté v pláne činností a investícií podľa bodu 3.13.1 písm. e). V prípade, ak NATUR-PACK 

počas kontroly plnenia Zmluvy zistí závažné nedostatky v činnosti Spoločnosti, je povinná o tejto 

skutočnosti bezodkladne informovať Spoločnosť a súčasne je oprávnená pozastaviť platby Odplaty (jej 

časti) až do úplného preskúmania zistených nedostatkov.  Závažnými nedostatkami sa rozumejú 

nedostatky v plnení povinností Spoločnosti uvedených v čl. 3 (okrem bodu 3.6), 4, 5. a 6.  

 

3.16. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok Spoločnosti na Odplatu je podmienený splnením jej povinností 

stanovených touto Zmluvou v celom rozsahu a v prípade nesplnenia týchto povinností resp. ich 

čiastočného splnenia vznikne NATUR-PACK nárok na vrátenie časti Odplaty pomerne zohľadňujúcej 

mieru nesplnených zmluvných povinností Spoločnosťou k jej celkovým povinnostiam stanoveným touto 

Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že NATUR-PACK je (sám alebo prostredníctvom tretej osoby) 

oprávnený (i priebežne či opakovane) počas kalendárneho roka a/alebo po jeho skončení vykonať 

overenie plnenia Zmluvy a v prípade identifikácie neplnenia Zmluvy zo strany Spoločnosti ju na také 

neplnenie upozorniť. V prípade ak nedôjde bezodkladne, najneskôr však do konca kalendárneho roka 

(za ktorý sa Odplata hradí) k náprave, vznikne NATUR-PACK nárok na vrátenie pomernej časti Odplaty 

s čím Spoločnosť súhlasí. V prípade, ak NATUR-PACK uhradí Spoločnosti Odplatu vo výške 

prevyšujúcej nárok na Odplatu, Spoločnosť preplatok na prvú výzvu vráti (a vystaví na vrátenú sumu 

dobropis), pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Ak nebude dohodnuté inak, NATUR-PACK v primeranej 

lehote po uplynutí kalendárneho roka vykoná vyhodnotenie plnenia Zmluvy zo strany Spoločnosti a s 

týmto ju oboznámi.  Nesplnením povinností Spoločnosti podľa tejto Zmluvy sa rozumie nesplnenie 

akejkoľvek povinnosti stanovenej touto Zmluvou. 
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4. VERIFIKÁCIA MNOŽSTVA ODDELENE VYZBIERANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU 

 

4.1. V zmysle ustanovenia § 59 ods. 9 Zákona o odpadoch platí, že organizácia zodpovednosti výrobcov je 

oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho 

odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej. Ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, 

než pre akú je zberná nádoba určená, v rozsahu nad prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v Prílohe 

č. 8a v Zákone o odpadoch, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej 

zbernej nádobe nezodpovedá táto organizácia zodpovednosti výrobcov, ale obec. 

 

4.2. Spoločnosť rešpektuje vyššie uvedenú zákonnú možnosť NATUR-PACK vykonať priebežnú kontrolu 

skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej 

a zaväzuje sa poskytnúť NATUR-PACK všetku potrebnú súčinnosť pri výkone tejto činnosti. 

 

4.3. NATUR-PACK má právo prizvať na vykonanie priebežnej kontroly skutočného zloženia oddelene 

zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe zástupcu Spoločnosti, ako aj zástupcu Obce. 

Z výsledku vykonania priebežnej kontroly skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho 

odpadu bude vyhotovený protokol, ktorý bude podpísaný zúčastnenými subjektmi. 

 

4.4. V prípade, ak NATUR-PACK uskutoční priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej 

zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej a zistí, že v určenej zbernej nádobe sa 

nachádzala iná zložka komunálneho odpadu v rozsahu nad prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v 

Zákone o odpadoch, má právo požiadať Spoločnosť, aby náklady súvisiace so zabezpečením 

nakladania s odpadom umiestneným v predmetnej zbernej nádobe niesla Obec; Spoločnosť je povinná 

takejto požiadavke NATUR-PACK vyhovieť. 

 

5. PREUKAZOVANIE MATERIÁLOVÉHO TOKU ODPADU 

 

5.1. V zmysle ustanovenia § 52 ods. 21 Zákona o odpadoch materiálový tok odpadov z obalov predstavuje 

pohyb odpadu z obalov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1 Zákona o odpadoch alebo do prvého iného zariadenia 

na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s 

výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 až R11 uvedenej prílohy. Analogická definícia 

platí aj pre materiálový tok odpadov z neobalových výrobkov podľa ustanovenia § 73 ods. 7 Zákona o 

odpadoch.  

 

5.2. Jedným z hlavných cieľov preukazovania materiálového toku odpadu z obalov a odpadu z neobalových 

výrobkov je zabezpečenie získania úplných a pravdivých informácií o vytriedenom odpade z obalov a 

odpade z neobalových výrobkov.  

 

5.3. Strany sa dohodli, že Spoločnosť je povinná v plnom rozsahu evidovať a archivovať originály dokladov 

o materiálovom toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. Zoznam dokladov týkajúci 

sa preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov tvorí Prílohu 

č. 3 tejto Zmluvy. 

 

5.4. Práva a povinnosti Strán súvisiace s preukazovaním materiálového toku: 

 

5.4.1. Spoločnosť sa zaväzuje: 

(a) zaslať riadne, pravdivo a úplne vyplnený elektronický výkaz o zhodnotení odpadov (tzv. materiálový 

tok) v súlade s vopred definovanou špecifikáciou podľa katalógových čísel odpadov po jednotlivých 

obciach do 35 dní po ukončení štvrťroka, za ktorý sa výkaz podáva, a to prostredníctvom webovej 

stránky www.zber.naturpack.sk – platí pre vrecový zber, kontajnerový zber, zber prostredníctvom 

zberných dvorov, mobilný zber, prípadne školské zbery; 

(b) do 35 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka zaslať elektronicky čitateľné kópie dokladov o 

materiálovom toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov na adresu 

vykaz@naturpack.sk; 
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(c) riadne a v súlade so skutočným stavom evidovať a archivovať doklady o materiálovom toku 

odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov po dobu najmenej 5 rokov (a to aj v prípade 

skoršieho zániku Zmluvy); 

(d) bezodkladne odstrániť akúkoľvek zistenú neúplnosť, duplicitu alebo nesprávnosť v obsahu 

dokladov o materiálovom toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov; 

(e) zmluvne zaviazať svojich zmluvných partnerov v súvislosti s dokladovaním materiálového toku 

odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, pričom zmluvní partneri Spoločnosti sú 

povinní vystaviť, resp. predložiť niektoré z dokladov materiálového toku odpadov z obalov a 

odpadov z neobalových výrobkov, ak Spoločnosť takéto doklady nevystavuje sama; 

(f) na požiadanie bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní, predložiť NATUR-PACK originály 

evidovaných a archivovaných dokladov o materiálovom toku odpadov z obalov a odpadov z 

neobalových výrobkov a výnimočne kópie evidovaných a archivovaných dokladov o materiálovom 

toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (ktorých správnosť a úplnosť potvrdí 

Spoločnosť) v prípade, ak odpad nebol Spoločnosťou priamo odovzdaný na zhodnotenie;  

(g) v prípade kontroly zo strany príslušného orgánu štátnej alebo verejnej správy Slovenskej republiky 

predložiť oprávnenému zástupcovi konajúceho orgánu štátnej alebo verejnej správy evidované 

doklady o materiálovom toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov;  

(h) nesprístupniť doklady o materiálovom toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

žiadnym iným subjektom. 

 

5.4.2. NATUR-PACK sa zaväzuje: 

(a) poskytnúť Spoločnosti na požiadanie potrebnú a dostupnú súčinnosť týkajúcu sa  plnenia 

povinností Spoločnosti, ktoré sú uvedené v bode 5.4.1. Zmluvy. 

 

5.5. V prípade neposkytnutia požadovaných dokladov a/alebo poskytnutia nepravdivých a/alebo neúplných 

či inak skreslených podkladov a/alebo informácií, je NATUR-PACK oprávnený uplatniť si voči  

Spoločnosti nárok na vrátenie časti Odplaty vo výške finančných prostriedkov vyplatených Spoločnosti 

v súvislosti s tými plneniami, ktoré boli/mali byť preukazované dokladmi (informáciami) a tieto doklady 

(informácie)  neboli predložené a/alebo boli predložené, ale neboli pravdivé a/alebo úplné, či boli inak 

skreslené a nárok na zmluvnú pokutu až do výšky finančných prostriedkov, ktoré si Spoločnosť uplatnila 

voči NATUR-PACK v súvislosti s tými plneniami, ktoré boli/mali byť preukazované dokladmi a tieto 

doklady  neboli predložené a/alebo boli predložené a obsahovali nepravdivé a/alebo neúplné či inak 

skreslené informácie. Splatnosť zmluvnej pokuty je  tridsať (30) dní odo dňa doručenia výzvy na jej 

zaplatenie. Právo na náhradu škody, ani právo odstúpiť od Zmluvy tým nie je dotknuté. Za skreslene, 

nepravdivo alebo neúplne vykázanú informáciu sa rozumie akýkoľvek rozpor so skutočným stavom, 

záväzkami podľa tejto Zmluvy alebo právnym predpisom najmä: údaj o množstve vyzbieraného odpadu 

z obalov a odpadov z neobalových výrobkov ak  je v nesúlade so stavom vyplývajúcim z inej evidencie; 

duplicitne vykázané plnenie pre iný subjekt;  údaj o odpade z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, 

s ktorým nebolo naložené v súlade so Zmluvou alebo Zákonom o odpadoch, nebol odovzdaný na 

zhodnotenie, resp. recykláciu a mal, resp. mohol byť. V žiadnom prípade nie je vylúčený nárok na úplnú 

náhradu škody, ktorá spoločnosti NATUR-PACK v súvislosti s nesprávnym preukazovaním 

materiálového toku vznikne. V prípade významného omeškania, t. j. viac ako 30 dní s riadnym, 

pravdivým a úplným poskytnutím údajov podľa bodov  3.13.1 c)  a 5.4.1 a) a b) Zmluvy, sa zmluvné 

Strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 30 EUR za každý deň Spoločnosťou zavineného 

omeškania.  

 

5.6. V prípade, ak Spoločnosť poruší záväzok podľa bodu 3.12, vznikne NATUR-PACK nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty za každú jednu tonu (za každú zložku samostatne), ktorá nebola zhodnotená alebo 

bola zhodnotená inou formou. Výška zmluvnej pokuty (uplatnená za každú jednu tonu) podľa 

predchádzajúcej vety sa určí  podľa vzorca uvedeného v Prílohe č. 2c tejto Zmluvy. Zmluvná pokuta je 

splatná do 30 dní od zaslania výzvy na jej zaplatenie. Nárok NATUR-PACK na náhradu škody týmto nie 

je dotknutý. 
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6. MLČANLIVOSŤ 

 

6.1. Strany sa týmto zaväzujú, že všetky v súvislosti so Zmluvou navzájom poskytnuté (odovzdané) 

dokumenty bez ohľadu na ich charakter, ako aj všetky vzájomne poskytnuté informácie budú 

považované za dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“). Strany sa ďalej zaväzujú, že Dôverné 

informácie nesprístupnia (neposkytnú) tretím osobám, s výnimkou takého poskytnutia, ktoré je 

nevyhnutné na dosiahnutie a plnenie predmetu Zmluvy, za predpokladu, že sa príslušné osoby zaviazali 

zachovávať o nich úplnú mlčanlivosť, a ďalej tých prípadov, kedy povinnosť poskytnúť informácie 

vyplýva z kogentných zákonných ustanovení. Strany sa súčasne zaväzujú, že Dôverné informácie 

nevyužijú na iný účel, ako predpokladá Zmluva. 

 

6.2. Spoločnosť berie na vedomie, že Príloha č. 2 (vrátane jej celého obsahu) tvoria Obchodné tajomstvo 

NATUR-PACK a zaväzuje sa ich nesprístupniť žiadnej tretej osobe, a to ani v prípade, ak by Zmluva 

bola zverejňovaná v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. 

 

7. OZNÁMENIA A DORUČOVANIE 

 

7.1. Akékoľvek oznámenia, žiadosti alebo iná komunikácia podľa Zmluvy sa uskutoční v slovenskom jazyku, 

v písomnej forme a musí byť doručená osobne alebo prostredníctvom emailu, kuriérskej služby alebo 

doporučenej poštovej zásielky na adresy uvedené nižšie alebo oznámené včas odosielateľovi. 

Doručenie nastane (i.) v prípade osobného doručenia alebo doručenia prostredníctvom kuriérskej 

služby doručením; (ii.) v prípade doručenia emailom prijatím emailu do emailovej schránky adresáta; 

alebo (iii.) v prípade doporučenej poštovej zásielky doručením, alebo v prípade odmietnutia príjemcom, 

alebo v prípade, ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná. 

 

7.1.1. Ak adresované NATUR-PACK: 

NATUR-PACK, a.s. 

Bajkalská 25 

821 01 Bratislava 

Email: office@naturpack.sk 

 

7.1.2. Ak adresované Spoločnosti: 

Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 

Továrenská 30 

059 01 Spišská Belá  

Email: krok@spisskabela.sk  

 

7.2. Každá Strana je povinná oznámiť druhej Strane bez zbytočného odkladu zmenu svojich kontaktných 

údajov. 

 

8. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 

 

8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, najmenej však na dva roky. Strany sa dohodli, že Zmluva je 

platnou a účinnou okamihom jej podpisu oboma Stranami (ak účinnosť nie je osobitným zákonom 

naviazaná na osobitnú skutočnosť napr. zverejnenie),  pričom sa uzatvára za účelom plnenia ročných 

povinností, prvýkrát za rok 2021. 

 

8.2. Táto Zmluva ruší a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy a dohody uzatvorené medzi Stranami 

vzťahujúce sa na predmet tejto Zmluvy. Neexistujú žiadne vedľajšie písomné ani ústne dohody a táto 

Zmluva vytvára kompletnú Zmluvu medzi Stranami vzhľadom k predmetu tejto Zmluvy. Táto Zmluva 

nebude zmenená alebo upravovaná žiadnym iným spôsobom, než v nej ustanoveným. 

 

8.3. Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou Strán. 

 

8.4. Spoločnosť je oprávnená vypovedať Zmluvu k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu. 

Spoločnosť je oprávnená vypovedať Zmluvu v lehote podľa predchádzajúcej vety aj len vo vzťahu k 
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jednej, resp. viacerým Spoločnosťou určeným Obciam, ktoré sa nachádzajú v zozname Prílohy č. 1. Vo 

vzťahu k ostatným Obciam tak ostane Zmluva aj naďalej platná a účinná. Strany sa v takom prípade 

zaväzujú bezodkladne vyhotoviť aktualizovaný obsah Prílohy č. 1, aby bol zoznam Obcí aktuálny a 

zohľadňoval predmetné ukončenie zmluvného vzťahu medzi NATUR-PACK a Spoločnosťou vo vzťahu 

k danej Obci. 

 

8.5. NATUR-PACK je oprávnená vypovedať Zmluvu k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu. 

NATUR-PACK je oprávnená vypovedať Zmluvu v lehote podľa predchádzajúcej vety aj len vo vzťahu k 

jednej, resp. viacerým Obciam určených NATUR-PACK, pričom uvedené obce sa nachádzajú v 

zozname Prílohy č. 1. Vo vzťahu k ostatným Obciam tak ostane Zmluva aj naďalej platná a účinná. 

Strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vyhotoviť aktualizovaný obsah Prílohy č. 1, aby bol 

zoznam Obcí aktuálny a zohľadňoval predmetné ukončenie zmluvného vzťahu medzi NATUR-PACK a 

Spoločnosťou vo vzťahu k danej Obci. 

 

8.6. Výpoveď musí byť doručená druhej Strane najneskôr do 31. 10.  kalendárneho roka, t. j., najmenej 2 

(dva) mesiace pred koncom príslušného kalendárneho roka. 

 

8.7. Zmluvu možno ukončiť písomným odstúpením od Zmluvy v prípade, ak došlo k porušeniu Zmluvy a 

Strana, ktorá Zmluvu porušila, neodstráni následky porušenia, resp. nesplní svoju povinnosť ani v 

dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. 

 

9. ROZVÄZOVACIE PODMIENKY 

 

9.1. Strany sa dohodli, že Zmluva zaniká v prípade splnenia niektorej z nasledujúcich rozväzovacích 

podmienok: 

9.1.1. dôjde k zániku trvania Zmluvy medzi Spoločnosťou a Obcou, pričom v tom prípade platí, že k zániku 

trvania Zmluvy dochádza len vo vzťahu k tej konkrétnej Obci, ktorej zanikla zmluva so Spoločnosťou; 

Strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vyhotoviť aktualizovaný obsah Prílohy č. 1 tak, aby 

bol zoznam Obcí aktuálny a zohľadňoval predmetné ukončenie zmluvného vzťahu dotknutej Obce a 

Spoločnosti; 

9.1.2. dôjde k zániku trvania zmluvného vzťahu medzi NATUR-PACK a Obcou, pričom v tom prípade platí, že 

k zániku trvania Zmluvy dochádza len vo vzťahu k tej konkrétnej Obci, ktorej zanikla zmluva s NATUR-

PACK; Strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vyhotoviť aktualizovaný obsah Prílohy č. 1 tak, 

aby bol zoznam Obcí aktuálny a zohľadňoval predmetné ukončenie zmluvného vzťahu dotknutej Obce 

a NATUR-PACK. 

 

10. VYŠŠIA MOC 

 

10.1. Vyššia moc predstavuje riziká plynúce z výnimočných a neodvrátiteľných udalostí mimo kontroly Strany 

odvolávajúcej sa na vyššiu moc, ktoré nemohli byť predvídané pri uzatváraní Zmluvy a ktoré 

znemožňujú plnenie povinností podľa tejto Zmluvy Stranou. Ide najmä o udalosti spôsobené 

nepriaznivými klimatickými podmienkami znemožňujúcimi výkon zmluvného plnenia, technické 

obmedzenia na strane inej ako Spoločnosti (napr. uzávera, výluka, štrajk, nemožnosť získania 

elektrickej energie alebo iných médií, podujatie povolené verejnou mocou), legislatívna zmena s 

priamym vplyvom na zaistenie zmluvného plnenia. 

 

11. ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV 

 

11.1. Zmluva sa riadi slovenským hmotným právom s vylúčením kolíznych noriem. 

 

11.2. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo  zrušenie, budú 

riešené pred príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. 
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12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

12.1. Strany sú oprávnené postúpiť všetky svoje práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu výhradne s 

písomným súhlasom druhej Strany. Strany uplatnia svoje právo na postúpenie podľa tohto článku 

doručením písomného oznámenia druhej Strane, v ktorom bude označená osoba, na ktorú majú byť 

všetky práva a povinnosti so Zmluvy postúpené (ďalej len „Postupník“). 

 

12.2. Strany sa zaväzujú vzájomne bezodkladne informovať  o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré môžu viesť 

k zániku zmluvného vzťahu s Obcou na ktorý je naviazaná Zmluva. 

 

12.3. Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je, alebo sa stane neplatné, nevykonateľné, resp. neúčinné, 

nemá vplyv na platnosť, vykonateľnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení. Strany sa zaväzujú, že v 

takom prípade nahradia neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné ustanovenia takými platnými, 

vykonateľnými a účinným ustanoveniami, ktoré budú čo najviac zodpovedať (hospodárskemu) účelu a 

cieľu nahrádzaných ustanovení. 

 

12.4. Všetky prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Všetky odkazy na body,  články, prílohy    znamenajú 

odkazy body,  články, prílohy tejto Zmluvy, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. 

 

12.5. Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba na základe písomnej dohody medzi Stranami, vo forme číslovaného 

dodatku podpísaného Stranami. 

 

12.6. Zmluva (nadobudnutím platnosti a účinnosti) nahrádza všetky predchádzajúce písomné alebo ústne 

dohody alebo záväzky medzi Stranami týkajúce sa predmetu Zmluvy. 

 

12.7. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch  rovnopisoch v slovenskom jazyku, jeden rovnopis pre NATUR-PACK a 

jeden rovnopis pre Spoločnosť. 

 

12.8. Strany potvrdzujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, vážne a že táto Zmluva 

nebola uzatvorená pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, obsah záväzkov podľa 

Zmluvy je dostatočne určitý. Strany spoločne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali a že jej 

obsahu porozumeli, na znak čoho túto Zmluvu vlastnoručne podpísali. Strany zároveň potvrdzujú, že sú 

právne spôsobilé a oprávnené Zmluvu uzavrieť. 

 

V Bratislave, dňa 2.1. 2021 V Spišskej Belej, dňa 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
............................................................... 

NATUR-PACK, a.s. Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 
Ing. Vladimír Šinák, predseda predstavenstva 
 

Ing. Jozef Krok, riaditeľ   

  
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 


