RÁMCOVÁ ZMLUVA O VYKONÁVANÍ A FINANCOVANÍ TRIEDENÉHO ZBERU
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 59 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej ako
„Rámcová zmluva“)
medzi
RECobal s. r. o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, Bratislava - mestská časť Petržalka 851
01, IČO 47 257 997, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
číslo 104851/B, konajúca prostredníctvom konateľa Beáty Kastlerovej,
(ďalej ako „OZV“)
a
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. so sídlom Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá IČO 36489042
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 14479/P, konajúca
prostredníctvom konateľa spoločnosti Ing. Jozefa Kroka
(ďalej ako „Zberová spoločnosť“)
(OZV a Zberová spoločnosť ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)
v nasledovnom znení:
PREAMBULA
(A)

Zberová spoločnosť vykonáva na základe Zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom (ako je
definovaná nižšie) na území Relevantných obcí (ako sú definované nižšie) Triedený zber (ako
je definovaný nižšie);

(B)

OZV bola udelená podľa Zákona o odpadoch Ministerstvom životného prostredia Slovenskej
republiky autorizácia na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly;

(C)

OZV uzatvorila Zmluvy s Relevantnými obcami (ako sú definované nižšie), ktorých predmetom
je spolupráca pri výkone Triedeného zberu v Relevantných obciach;

(D)

OZV má záujem financovať Triedený zber v rozsahu nákladov určených v Zmluvách s Relevantnými obcami;

(E)

Zmluvné strany majú záujem spolupracovať pri financovaní a vykonávaní Triedeného zberu
v Relevantných obciach;

(F)

Zmluvné strany majú záujem uzatvoriť túto Rámcovú zmluvu, ktorá upraví podmienky Triedeného zberu v Relevantných obciach aplikovateľné na všetky Relevantné obce, a zároveň Osobitné zmluvy (ako sú definované nižšie) v súvislosti s každou Relevantnou obcou samostatne,
ktoré budú upravovať špecifické podmienky vo vzťahu ku každej konkrétnej Relevantnej obci.

1.

DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA

1.1

Nasledovné slová a výrazy budú mať nižšie uvedený význam:
„Formulár o materiálovom toku“ je doklad, ktorý obsahuje podstatné náležitosti uvedené
v prílohe č. 3.
„Osobitná zmluva“ je akákoľvek zmluva medzi OZV a Zberovou spoločnosťou uzatvorená
podľa § 59 ods. 4 Zákona o odpadoch, vo vzťahu k Relevantnej obci, a to primerane podľa
vzoru uvedeného v prílohe č. 1.
„Relevantná obec“ akákoľvek obec, s ktorou (i) uzatvorila Zberová spoločnosť Zmluvu o nakladaní s komunálnym odpadom, a táto je v rozhodnom čase platná a účinná, a (ii) uzatvorila
OZV Zmluvu s Relevantnou obcou, a táto je v rozhodnom čase platná a účinná, ako aj obec,

v ktorej je OZV povinná zabezpečiť Triedený zber podľa ustanovenia § 59 ods. 12 Zákona o
odpadoch.
„Súpis vykonaných služieb“ je doklad, ktorý obsahuje podstatné náležitosti uvedené v prílohe č. 2.
„Triedený zber“ je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú Vytriedené zložky.
„Vytriedené zložky“ sú odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou
oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov v Relevantnej obci.
„VZN o Odpadoch“ je akékoľvek všeobecne záväzné nariadenie Relevantnej obce, ktoré upravuje akékoľvek podmienky nakladania s komunálnymi odpadmi, ako aj akýkoľvek iný záväzný
materiál Relevantnej obce, ktorý bol prijatý v súlade alebo na základe takéhoto všeobecne
záväzného nariadenia Relevantnej obce.
„Zákon o odpadoch“ je zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
„Zmluva s Relevantnou Obcou“ je akákoľvek zmluva medzi OZV a Relevantnou obcou uzatvorená podľa ustanovenia § 59 ods. 2 a 3 Zákona o odpadoch.
„Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom“ je akákoľvek zmluva medzi Relevantnou
obcou a Zberovou spoločnosťou, uzatvorená podľa ustanovenia § 81 ods. 13 a 14 Zákona o
odpadoch.
1.2

Ak Rámcová zmluva výslovne neustanovuje inak alebo z jej kontextu nevyplýva inak, pri výklade Rámcovej zmluvy platí, že:
a)

slová označujúce osoby alebo strany zahŕňajú fyzické osoby, obchodné spoločnosti a iné
právne entity,

b)

odkazy na osoby alebo strany zahŕňajú aj právnych nástupcov týchto osôb alebo strán,
ako aj ich povolených postupníkov alebo nadobúdateľov práv a povinností,

c)

odkaz na akýkoľvek právny predpis resp. na ustanovenie právneho predpisu, predstavuje odkaz na takýto predpis resp. ustanovenie, v jeho znení ku dňu uzatvorenia Rámcovej zmluvy,

d)

odkaz na akýkoľvek dokument (vrátane Rámcovej zmluvy) predstavuje odkaz na takýto
dokument v znení jeho zmien a doplnení, resp. na nový dokument nahradzujúci dokument, na ktorý sa odkazuje,

e)

slová označujúce jednotné číslo zahŕňajú množné číslo a naopak a odkazy na ktorýkoľvek rod zahŕňajú aj ostatné rody,

f)

odkazy na Preambulu, prílohy, články a body sú odkazy na Preambulu, prílohy, články
a body Rámcovej zmluvy,

g)

ustanovenia zahŕňajúce slovo „dohodnúť“, „dohodnuté“ alebo „dohoda“ vyžadujú dohodu vyhotovenú písomne,

h)

„písomný“ alebo „písomne“ znamená písané ručne alebo elektronicky s vlastnoručným
podpisom.

2.

PREDMET RÁMCOVEJ ZMLUVY

2.1

Predmetom Rámcovej zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach vykonávania Triedeného zberu v Relevantných obciach, v súvislosti s ktorými došlo k uzatvoreniu Osobitnej
zmluvy, a to predovšetkým o (i) nákladoch na Triedený zber, ich výške, podmienkach úhrad a
spôsobe fakturácie, (ii) spôsobe verifikovania množstva oddelene vyzbieraných Vytriedených
zložiek a vykonaných činností v rámci Triedeného zberu, a (iii) spôsobe a forme preukazovania
materiálového toku vyzbieraných Vytriedených zložiek.

3.

POVINNOSTI A PREHLÁSENIA ZBEROVEJ SPOLOČNOSTI

3.1

Zberová spoločnosť sa podľa § 28 ods. 4 písm. e), v nadväznosti na § 59 ods. 1 Zákona o odpadoch, zaväzuje pre OZV zabezpečiť odobratie celého množstva Vytriedenej zložky v Relevantnej obci, a to v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Rámcovej zmluve a Osobitnej
zmluve.

3.2

Zberová spoločnosť je zodpovedná za nakladanie s odpadmi podľa Rámcovej zmluvy v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi.

3.3

Zberová spoločnosť sa zaväzuje v rámci plnenia povinností podľa Rámcovej zmluvy a Osobitnej
zmluvy uskutočniť všetky činnosti a služby, ktoré súvisia s jej povinnosťami podľa Rámcovej
zmluvy a Osobitnej zmluvy a ktoré sa v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov podľa Zákona o odpadoch štandardne pri plnení takýchto povinností vykonávajú, a to aj v prípade, ak
v Rámcovej zmluve alebo Osobitnej zmluve nie sú výslovne uvedené.

3.4

Zberová spoločnosť je povinná vykonávať Triedený zber v Relevantnej obci podľa podmienok
dohodnutých v Zmluve s Relevantnou obcou.

3.5

Ak Relevantná obec prijala VZN o Odpadoch, Zberová spoločnosť sa zaväzuje vykonať Triedený
zber podľa podmienok uvedených v danom VZN o Odpadoch. Zberová spoločnosť prehlasuje,
že pred uzatvorením Osobitnej zmluvy sa riadne oboznámila s príslušným VZN o Odpadoch (ak
aplikovateľné). V prípade, ak po uzatvorení Osobitnej zmluvy dôjde k zmene VZN o Odpadoch,
Zberová spoločnosť je viazaná novým, resp. aktualizovaným znením. V prípade, ak by nové
resp. aktualizované znenie VZN o Odpadoch bolo v rozpore s Rámcovou zmluvou alebo Osobitnou zmluvou, Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o zmene Osobitnej zmluvy v nevyhnutnom rozsahu.

3.6

Ak z objektívnych dôvodov nebude možné vykonať Triedený zber v stanovenom termíne
a/alebo rozsahu, Zberová spoločnosť je povinná vykonať mimoriadny vývoz nad rámec termínu
a/alebo rozsahu stanovenom v Osobitnej zmluve alebo VZN o Odpadoch, a to bez zbytočného
odkladu.

3.7

Ak OZV požiada Zberovú spoločnosť o vykonanie mimoriadneho zberu Vytriedených zložiek
nad rámec termínu a/alebo rozsahu stanoveného v Osobitnej zmluve, Zberová spoločnosť je
povinná vykonať takýto Triedený zber. OZV musí v príslušnej žiadosti uviesť Relevantnú obec,
v ktorej sa má mimoriadny zber vykonať, ako aj deň, počet a druh nádob a príslušné stanoviská.

3.8

Na základe osobitnej objednávky zo strany OZV je Zberová spoločnosť povinná vykonať mimoriadny zber nad rámec stanovený v Osobitnej zmluve. Náklady na mimoriadny zber sú už
zahrnuté vo výške odmeny, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

3.9

Zberová spoločnosť je povinná zabezpečiť také nakladanie s vyzbieranými Vytriedenými zložkami, ktoré zabezpečí najvyššiu možnú mieru ich recyklácie a zhodnotenia. Zberová spoločnosť
sa zaväzuje zabezpečiť zhodnocovanie vyzbieraných Vytriedených zložiek činnosťami R1-R11
pred iným spôsobom nakladania (činnosti zneškodnenia „D“) v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

3.10 Zberová spoločnosť je povinná poskytovať OZV potrebnú súčinnosť a informovať ju o všetkých
dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa Rámcovej zmluvy, Osobitnej zmluvy a Triedeného
zberu, predovšetkým takých, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu funkčnosti Triedeného zberu.
3.11 V prípade, ak bolo voči Zberovej spoločnosti zahájené správne konanie, ktoré sa môže týkať
akýchkoľvek práv a povinností Zberovej spoločnosti podľa Rámcovej zmluvy alebo Osobitnej
zmluvy, je o takejto skutočnosti bezodkladne povinná informovať OZV. V prípade, ak Zberová
spoločnosť plánuje predložiť orgánu verejnej správy vykonávajúcemu kontrolu akýkoľvek dokument týkajúci sa OZV, a to bez toho, aby bolo povinná predložiť takýto dokument na základe
všeobecne záväzných právnych predpisov, Zberová spoločnosť nesmie poskytnúť takýto dokument bez predchádzajúceho písomného súhlasu OZV.

3.12 Zberová spoločnosť je povinná uzatvoriť s OZV Osobitnú zmluvu ohľadom každej Relevantnej
obce, v opačnom prípade sa vo vzťahu ku konkrétnej Relevantnej obci podmienky Rámcovej
zmluvy neuplatnia, s výnimkou situácie podľa ustanovenia § 59 ods. 12 Zákona o odpadoch.
3.13 Zberová spoločnosť prehlasuje, že:
a)

získala všetky povolenia v súlade zo Zákonom o odpadoch a splnila všetky podmienky
na vykonávanie činností podľa Rámcovej zmluvy a Osobitnej zmluvy, pričom sa zaväzuje
OZV bezodkladne predložiť kópie príslušných dokladov, ak o to OZV požiada,

b)

má dostatočné technické a personálne kapacity potrebné na plnenie povinností podľa
Rámcovej zmluvy a Osobitnej zmluvy riadne a včas,

c)

zariadenia Zberovej spoločnosti pre nakladanie s Vytriedenými zložkami disponujú všetkými platnými povoleniami a súhlasmi, ktoré sú nevyhnutné pre ich prevádzkovanie,
a nakladanie s Vytriedenými zložkami, pričom sa zaväzuje OZV bezodkladne predložiť
ich kópie, ak o to OZV požiada.

4.

POVINNOSTI OZV

4.1

OZV je povinná zaplatiť odmenu Zberovej spoločnosti za plnenie povinností podľa Rámcovej
zmluvy a Osobitnej zmluvy riadne a včas.

4.2

OZV je povinná bezodkladne informovať Zberovú spoločnosť o zániku a dátume zániku autorizácie OZV na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly.

4.3

OZV je povinná poskytovať Zberovej spoločnosti potrebnú súčinnosť a informovať ju o všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa Rámcovej zmluvy, Osobitnej zmluvy a Triedeného
zberu, predovšetkým takých, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu funkčnosti Triedeného zberu.

5.

NÁKLADY NA TRIEDENÝ ZBER

5.1

OZV je povinná zaplatiť Zberovej spoločnosti za plnenie povinností podľa Rámcovej zmluvy,
ako aj príslušnej Osobitnej zmluvy, odmenu ktorá je špecifikovaná v Osobitnej zmluve. Ak
Osobitná zmluva neuvádza inak, všetky uvedené odmeny sú bez DPH. K odmene Zberovej
spoločnosti bude pripočítaná DPH v zákonnej výške, ak je Zberová spoločnosť platcom DPH.

5.2

Odmena zahŕňa všetky činnosti spojené s nakladaním s Vytriedenými zložkami, vrátane zberu,
prepravy, prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, dotriedenia, úpravy, spracovania alebo
recyklácie, ako aj zneškodnenia nevyužiteľných druhov odpadu vzniknutých po dotriedení.

5.3

Odmena za plnenie povinností podľa Rámcovej zmluvy a Osobitnej zmluvy predstavuje náklady
na Triedený zber po znížení o výnosy, ktoré Zberovej spoločnosti plynú z predaja vyzbieraných
Vytriedených zložiek, pričom odmena bude vypočítaná v súlade so Zákonom o odpadoch a príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom.

5.4

Odmena je splatná mesačne pozadu na základe riadne vystavenej a doručenej faktúry, a to
v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, ktorá nesmie byť kratšia než tridsať (30) dní od doručenia OZV. OZV je povinná platiť odmenu bezhotovostne na číslo účtu uvedené na príslušnej
faktúre.

5.5

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti riadneho daňového dokladu a jej súčasťou musí byť
Súpis vykonaných služieb (ak nebol doručený samostatne pred doručením faktúry). V prípade,
ak faktúra nespĺňa všetky vyššie uvedené podmienky, OZV nie je povinná faktúru zaplatiť a je
oprávnená ju vrátiť Zberovej spoločnosti na opravu.

6.

SPÔSOB VERIFIKOVANIA MNOŽSTVA VYZBIERANÝCH VYTRIEDENÝCH ZLOŽIEK

6.1

Zberová spoločnosť je povinná zaslať do pätnástich (15) dní od konca kalendárneho mesiaca,
v ktorom vykonala Triedený zber, Súpis vykonaných služieb v elektronickej podobe na adresu
info@recobal.sk. Formulár Súpisu vykonaných služieb bude zberovej spoločnosti zaslaný
v elektronickej podobe.

6.2

OZV je oprávnená preveriť pravdivosť údajov uvedených v Súpise vykonaných služieb, a to
priamou kontrolou v prevádzkach Zberovej spoločnosti alebo iným vhodným spôsobom, prípadne spôsobom, ktorý upravuje všeobecne záväzný právny predpis. OZV je povinná informovať Zberovú spoločnosť o úmysle vykonať kontrolu v prevádzkach Zberovej spoločnosti v primeranom časovom predstihu. Zberová spoločnosť má právo poveriť príslušného pracovníka
Zberovej spoločnosti, aby bol prítomný pri kontrole. Zmluvné strany majú právo prizvať na
kontrolu aj zástupcu Relevantnej obce. O vykonanej kontrole sa spíše zápis z kontroly, ktorý
bude podpísaný prítomnými účastníkmi.

6.3

V zmysle ustanovenia § 59 ods. 9 Zákona o odpadoch platí, že OZV je oprávnená vykonávať
priebežnú kontrolu skutočného zloženia vyzbieranej Vytriedenej zložky 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 podľa Zákona o odpadoch,
za nakladanie s príslušnou Vytriedenou zložkou v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedná
OZV. Zberová spoločnosť má právo poveriť príslušného pracovníka Zberovej spoločnosti, aby
bol prítomný pri kontrole. Zmluvné strany majú právo na vykonávanú kontrolu prizvať aj zástupcu Relevantnej obce. O vykonanej kontrole sa spíše zápis z kontroly, ktorý bude podpísaný
prítomnými účastníkmi.

6.4

V prípade, ak OZV uskutoční priebežnú kontrolu skutočného zloženia vyzbieranej Vytriedenej
zložky v zbernej nádobe pre ňu určenej a zistí, že v určenej zbernej nádobe sa nachádzal iný
odpad, a to v rozsahu nad prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v Zákone o odpadoch, je
takýto odpad vyňatý z pôsobnosti Rámcovej zmluvy a Osobitnej zmluvy, OZV nezodpovedá za
nakladanie s ním a má právo požiadať Zberovú spoločnosť, aby náklady súvisiace so zabezpečením nakladania s odpadom umiestneným v predmetnej zbernej nádobe znášala Relevantná
obec. Zberová spoločnosť je povinná takejto požiadavke OZV bezodkladne vyhovieť a v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola táto skutočnosť zistená, sa výška
fakturovanej odmeny zníži o náklady spojené s nakladaním s predmetným odpadom.

6.5

Zberová spoločnosť je povinná vykonávať kontrolu zloženia zberných nádob pri každom uskutočňovaní činnosti Triedeného zberu. Pokiaľ je v rámci týchto kontrol zistené znečistenie zberných nádob iným odpadom, než pre akú je zberná nádoba určená, a to v rozsahu nad prípustnú
mieru podľa Zákona o odpadoch, je Zberová spoločnosť povinná o tejto skutočnosti vyhotoviť
písomný záznam a fotodokumentáciu a bezodkladne informovať OZV, ako aj Relevantnú obec.
V takomto prípade sa aplikuje postup podľa bodu 6.4. Pokiaľ je v rámci takýchto kontrol zistené
znečistenie zberných nádob iným odpadom, než pre akú je zberná nádoba určená, a to v rozsahu pod prípustnú mieru znečistenia podľa Zákona o odpadoch, Spoločnosť oddelí a vytriedi
odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov od iného odpadu podľa jednotlivých kategórii
Vytriedených zložiek. Zberová spoločnosť je povinná informovať OZV o znečistení zberných
nádob aj v prípade, ak miera znečistenia podľa Zákona o odpadoch síce nebola prekročená,
ale blížila sa k nej na 10 % (desať percent), a to z dôvodu, aby mohla OZV následne vykonať
potrebné kroky v Relevantnej obci vedúce k náprave.

6.6

Zmluvné strany sú povinné si pri výkone kontrol podľa tohto článku poskytovať navzájom súčinnosť a informovať sa o všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa Rámcovej zmluvy,
Osobitnej zmluvy a Triedeného zberu.

6.7

OZV má v zmysle § 59 ods. 7 Zákona o odpadoch právo navrhovať zlepšovacie návrhy Zberovej spoločnosti za účelom zlepšenia funkčnosti systému Triedeného zberu. Zmluvné strany sú
povinné do siedmych (7) kalendárnych dní od doručenia zlepšovacích návrhov, pokiaľ to bude
Zmluvnou stranou požadované, uskutočniť o týchto zlepšovacích návrhoch ústne rokovania.
V prípade, ak Zberová spoločnosť tieto navrhnuté zmeny v lehote siedmych (7) kalendárnych
dní od doručenia zlepšovacích návrhov, resp. od uskutočnenia ústneho rokovania, nezrealizuje,
je OZV oprávnená zaplatiť Zberovej spoločnosti iba náklady na Triedený zber zodpovedajúce
výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne, avšak vždy v súlade so Zákonom o odpadoch
a príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom.

6.8

V prípade, ak výsledná miera znečistenia zberných nádob iným odpadom, než pre akú je
zberná nádoba určená, je v prevažnej miere dôsledkom činnosti Zberovej spoločnosti (napr.
nevhodne vykonávaný zber alebo dotrieďovanie), je Zberová spoločnosť povinná rokovať
s OZV za účelom odstránenia tohto stavu, vrátane dosiahnutia dohody ohľadom zníženia výšky
odmeny v zodpovedajúcom rozsahu.

7.

SPÔSOB PREUKAZOVANIA MATERIÁLOVÉHO TOKU

7.1

Zberová spoločnosť je povinná do konca mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka zaslať OZV prehľad množstva vyzbieraných Vytriedených zložiek, vrátane
spôsobu a rozsahu ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, prostredníctvom Formuláru o materiálovom toku.

7.2

Zberová spoločnosť je povinná v plnom rozsahu evidovať a archivovať originály dokladov o
materiálovom toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, a to predovšetkým
faktúry, vážne lístky, príjemky, osobitné potvrdenia vystavené zhodnocovateľom (recyklátorom) alebo iné obdobné doklady, pričom predmetné doklady musia byť podpísané zodpovedným zamestnancom osoby, ktorá prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov. Príslušné
evidované a archivované originály dokladov musia obsahovať minimálne nasledovné údaje:

7.3

7.4

a)

názov a sídlo organizácie zodpovednosti výrobcov, pre ktorú sa materiálový tok dokladuje,

b)

názov, množstvo a katalógové číslo odpadov,

c)

prvé miesto zberu na území SR s názvom a sídlom osoby, ktorá zber vykonala,

d)

názov a sídlo prvého zariadenia na zhodnotenie odpadu činnosťami R1-R11,

e)

názov, číslo, charakteristika a čas platnosti oprávnenia, na základe ktorého sa zhodnocovanie alebo recyklácia uskutočňuje, názov a adresa orgánu, ktorý oprávnenie vydal
ako aj kópia tohto oprávnenia spolu s úradne overeným prekladom so štátneho jazyka,

f)

v prípade zhodnocovania alebo recyklácie mimo územia SR – názov osoby zodpovednej
za cezhraničnú prepravu odpadov a množstvá dodané do prvého zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov,

g)

časové obdobie, na ktoré sa doklad o materiálovom toku vzťahuje, po dodanie do prvého
zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Zberová spoločnosť je povinná:
a)

riadne a v súlade so skutočným stavom evidovať a archivovať originálne doklady o materiálovom toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov minimálne po
dobu vyžadovanú všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b)

bezodkladne odstrániť akúkoľvek zistenú neúplnosť, duplicitu alebo nesprávnosť v obsahu dokladov o materiálovom toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,

c)

zmluvne zaviazať svojich zmluvných partnerov v súvislosti s dokladovaním materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, pričom zmluvní partneri
Zberovej spoločnosti sú povinní vystaviť, resp. predložiť niektoré z dokladov materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ak Zberová spoločnosť
takéto doklady nevystavuje sama,

d)

na požiadanie bezodkladne predložiť OZV evidované a/alebo archivované doklady o materiálovom toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,

e)

v prípade kontroly zo strany príslušného orgánu verejnej správy Slovenskej republiky
predložiť oprávnenému zástupcovi konajúceho orgánu evidované doklady o materiálovom toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,

f)

nesprístupniť doklady o materiálovom toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov žiadnym neoprávneným osobám.

Zberová spoločnosť je povinná predkladať OZV všetky doklady a informácie ohľadom materiálového toku odpadov, ktoré je podľa Rámcovej zmluvy povinná predkladať, riadne a včas,

pričom tieto doklady a informácie musia byť pravdivé, úplné a neskreslené. Ak Zberová spoločnosť túto povinnosť poruší, OZV nie je povinná zaplatiť faktúry vystavené Zberovou spoločnosťou na zaplatenie odmeny, a to až do doby, keď Zberová spoločnosť poskytne OZV pravdivé, úplné a neskreslené informácie alebo doklady. V prípade, ak v dôsledku oneskoreného
predloženia dokladov a informácii, alebo v prípade predloženia nepravdivých, neúplných alebo
inak skreslených dokladov a informácií, vznikne OZV akákoľvek škoda, je Zberová spoločnosť
povinná takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.
8.

POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI

8.1

Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek informáciách, skutočnostiach a dokumentoch týkajúcich sa Rámcovej zmluvy, Osobitnej zmluvy a Triedeného zberu,
najmä o tých, ktorých poskytnutie alebo sprístupnenie tretím osobám by mohlo Zmluvnej
strane spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku Rámcovej zmluvy.

8.2

Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na tie informácie, skutočnosti alebo dokumenty, ktoré
a)

sa stanú verejne známe alebo prístupné bez pochybenia jednej zo Zmluvných strán,

b)

musia byť poskytnuté alebo sprístupnené na základe všeobecne záväzných právnych
predpisov,

c)

musia byť poskytnuté alebo sprístupnené pre účely riadneho plnenia Rámcovej zmluvy
alebo Osobitnej zmluvy.

8.3

Akékoľvek iné informácie, skutočnosti alebo dokumenty, než uvedené v bode 8.2, môžu byť
poskytnuté alebo sprístupnené tretím osobám len na základe predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej Zmluvnej strany.

9.

DORUČOVANIE A KOMUNIKÁCIA

9.1

Akákoľvek komunikácia medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s Rámcovou zmluvou alebo
Osobitnou zmluvou musí byť vyhotovená písomnou formou v slovenskom jazyku a doručená
osobne, prostredníctvom pošty alebo registrovanej kuriérskej služby (ďalej ako „Zásielka“).

9.2

Pokiaľ príslušná Zmluvná strana neoznámi druhej Zmluvnej strane písomne inú adresu, Zásielky sa budú doručovať na nasledovné adresy Zmluvných strán:

9.3

a)

OZV:
RECobal s.r.o.
Digital Park III, Einsteinova 19
851 01 Bratislava

b)

Zberová spoločnosť:
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá

Zásielka sa považuje za doručenú:
a)

dňom prevzatia Zásielky alebo odmietnutia prevzatia Zásielky adresátom, alebo

b)

ak je doručovaná poštou alebo registrovanou kuriérskou službou, v deň vrátenia Zásielky odosielateľovi z dôvodu neúspešnosti doručenia Zásielky adresátovi, bez ohľadu
na to, či sa adresát na adrese v čase doručenia nachádzal a bez ohľadu na to, či sa
o obsahu Zásielky dozvedel.

10.

ĎALŠIE DOJEDNANIA

10.1 Rámcová zmluva a Osobitná zmluva sa majú vykladať ako vzájomne sa dopĺňajúce. V prípade,
ak dôjde k rozporu medzi Rámcovou zmluvou a Osobitnou zmluvou, prednosť má znenie Osobitnej zmluvy.
10.2 Práva a povinnosti vyplývajúce Zmluvným stranám z Rámcovej zmluvy alebo Osobitnej zmluvy
je možné úplne alebo čiastočne postúpiť na tretiu osobu len na základe predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. Zberová spoločnosť je povinná plniť povinnosti
vyplývajúce jej z Rámcovej zmluvy a Osobitnej zmluvy osobne.
10.3 Zmluvné strany sú povinné sa navzájom písomne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré
môžu alebo budú mať za následok:
a)

zrušenie alebo zánik Zmluvnej strany,

b)

predaj, nájom alebo zriadenie záložného práva na podnik alebo časť podniku Zmluvnej
strany,

c)

zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmenu právnej formy Zmluvnej strany,

a to v primeranom časovom predstihu, najneskôr však lehote pätnástich (15) kalendárnych
dní pred uskutočnením prvého právneho úkonu, ktorý je predpokladom na takúto zmenu.
10.4 Započítanie vzájomných pohľadávok Zmluvných strán vzniknutých na základe Rámcovej
zmluvy alebo Osobitnej zmluvy je možné iba na základe písomnej dohody obidvoch Zmluvných
strán.
11.

TRVANIE RÁMCOVEJ ZMLUVY

11.1 Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2030.
11.2 Rámcová zmluva zaniká:
a)

písomnou dohodou Zmluvných strán,

b)

právoplatným zánikom autorizácie OZV na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly,

c)

na základe písomnej výpovede ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, a to uplynutím trojmesačnej (3) výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená,

d)

písomným odstúpením od Rámcovej zmluvy zo zákonných dôvodov alebo dôvodov uvedených v Rámcovej zmluve.

11.3 Počas obdobia, v ktorom nie sú v platnosti a účinnosti žiadne Osobitné zmluvy, Rámcová
zmluva nestráca platnosť, avšak práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa v tomto období neuplatňujú. Právo na odstúpenie podľa bodu 12.2 tým nie je dotknuté.
12.

ODSTÚPENIE OD RÁMCOVEJ ZMLUVY

12.1 OZV je oprávnená odstúpiť od Rámcovej zmluvy, ak:
a)

Zberová spoločnosť poruší akúkoľvek svoju povinnosť podľa Rámcovej zmluvy a/alebo
Osobitnej Zmluvy a nezjedná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote, najneskôr
však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy OZV,
alebo

b)

Zberová spoločnosť podstatným spôsobom poruší Rámcovú zmluvu a/alebo Osobitnú
zmluvu.

12.2 Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Rámcovej zmluvy počas obdobia,
v ktorom nie je v platnosti a účinnosti žiadna Osobitná zmluva.
12.3 Odstúpenie od Rámcovej zmluvy má účinky ex nunc.
13.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Rámcová zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi Zmluvnými stranami a účinnosť
1. 1. 2022. S účinnosťou ku dňu 31. 12. 2021 sa Zmluvné strany dohodli na zániku Rámcovej
zmluvy o vykonávaní a financovaní triedeného zberu uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami
dňa .... . Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva predstavuje ich riadnu a úplnú dohodu
týkajúcu sa predmetu Zmluvy podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy.
13.2 Rámcová zmluva, ako aj Osobitná zmluva, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
13.3 Všetky spory, ktoré vzniknú na základe Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej zmluvy alebo sa
vzťahujú na ich porušenie, zrušenie alebo neplatnosť, rozhodne príslušný slovenský súd.
13.4 Zmeny a doplnenia Rámcovej zmluvy a Osobitnej zmluvy sú možné len písomnou formou a na
základe vzájomnej dohody Zmluvných strán.
13.5 V prípade, ak by ktorékoľvek ustanovenie Rámcovej zmluvy a/alebo Osobitnej zmluvy bolo
neplatné, nulitné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá. Zmluvné strany sa pre tento prípad zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré najlepšie zodpovedá účelu neplatného, nulitného alebo neúčinného ustanovenia.
13.6 Rámcová zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch v slovenskom jazyku, z ktorých každá
Zmluvná strana dostala jeden exemplár.
13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Rámcovú zmluvu pred podpisom prečítali, porozumeli jej obsahu, s obsahom súhlasia, a že Rámcová zmluva je prejavom ich slobodnej vôle, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave, dňa 18.1.2022
______________________________
RECobal s. r. o.
Beáta Kastlerová, konateľ
V Spišskej Belej, dňa 24.01.2022
______________________________
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Ing. Jozef Krok, konateľ
Nasledujú strany s prílohami

PRÍLOHA Č. 1
Vzor osobitnej zmluvy
OSOBITNÁ ZMLUVA O VYKONÁVANÍ A FINANCOVANÍ TRIEDENÉHO ZBERU
V OBCI SLOVENSKÁ VES
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 59 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej ako „Osobitná zmluva“)
medzi
RECobal s. r. o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, Bratislava - mestská časť Petržalka 851
01, IČO 47 257 997, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
číslo 104851/B, konajúca prostredníctvom konateľky Beáty Kastlerovej,
(ďalej ako „OZV“)
a
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. so sídlom Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá IČO 36489042
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 14479/P, konajúca
prostredníctvom konateľa spoločnosti Ing. Jozefa Kroka
(ďalej ako „Zberová spoločnosť“)
(OZV a Zberová spoločnosť ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)
v nasledovnom znení:
1. ÚVODNÉ ÚSTANOVENIA
1.1

OZV a Zberová spoločnosť uzatvorili dňa18.1.2022 Rámcovú zmluvu o vykonávaní
covaní triedeného zberu (ďalej ako „Rámcová zmluva“).

a finan-

1.2

Táto Osobitná zmluva sa vzťahuje na výkon Triedeného zberu v obci Slovenská Ves (ďalej
ako „Obec“).

1.3

Účelom Osobitnej zmluvy je osobitná úprava práv a povinností pri vykonávaní Triedeného
zberu Vytriedených zložiek, ktoré sú špecifické vo vzťahu k Obci. Táto Osobitná zmluva sa
spravuje Rámcovou zmluvou, pokiaľ táto Osobitná zmluva neustanovuje inak.

1.4

Všetky výrazy použité v Osobitnej zmluve začínajúce veľkým písmenom majú význam definovaný v Rámcovej Zmluve, pokiaľ z kontextu alebo Osobitnej zmluvy nevyplýva inak.

2.

PREDMET ZMLUVY

2.1

Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o niektorých podmienkach vykonávania Triedeného zberu v Obci, a to predovšetkým o (i) nákladoch na Triedený zber v Obci a (ii) systéme
Triedeného zberu v Obci.

3.

NÁKLADY NA TRIEDENÝ ZBER

3.1

Financovanie triedeného zberu separovaného odpadu v Obci od 1.1.2022 do 31.12.2022 sa
riadi prílohou č.12a k vyhláške č. 373/2015 Z. z.. Fakturácia prebieha na mesačnej báze s podmienkou kvartálneho doúčtovania na základe predložených podkladov vyzbieraných a zhodnotených komodít.

3.2

Fakturácia vychádza zo súčinu množstva preukázaného materiálového toku vyjadreného v tonách a sadzieb uvedených v bode 3.3 osobitnej zmluvy. Výška odplaty bude vypočítaná na báze

kalendárneho štvrťroku. Po skončení kalendárneho štvrťroku sa porovná hodnota štvrťročnej odplaty a sumár mesačných odplát za tri mesiace príslušného kalendárneho štvrťroka. V prípade,
že bude výška vypočítanej štvrťročnej odplaty nižšia ako sumár mesačných odplát, vystaví sa
dobropis, v opačnom prípade prebehne dofakturácia.
3.3

Sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
Sadzba
(Eur/t)

Zložka
Sklo

100

Plasty

550

Papier a lepenka

120

Noviny a časopisy

50

Kompozitné obaly na báze lepenky

550

Kovové obaly

250

4. SYSTÉM TRIEDENÉHO ZBERU

Komodita

Ročná
produkcia
(t)1

Plasty

14,5

13

Papier

6,2

13

Sklo

13,3

13

Vrece 120 l

250

VKM +
Kovy

0,7

13

Vrece 120 l

250

Počet vývozov do roka

Typ nádob

Vrece 120 l

Vrece
120 l

5.

TRVANIE ZMLUVY

5.1

Osobitná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2022.

5.2

Počet nádob
na vývoz
(ks)
630
250

Osobitná zmluva zaniká:
e)

písomnou dohodou Zmluvných strán,

f)

zánikom Rámcovej zmluvy,

Uvedené sú odhadované ročné množstvá. Fakturácia bude vychádzať z reálne vyzbieraných množstiev.
1

g)

zánikom Zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom, uzatvorenej medzi Zberovou
spoločnosťou a Obcou,

h)

zánikom Zmluvy s Relevantnou Obcou, uzatvorenej medzi OZV a Obcou,

i)

na základe písomnej výpovede ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, a to uplynutím trojmesačnej (3) výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená,

j)

písomným odstúpením od Osobitnej zmluvy zo zákonných dôvodov alebo dôvodov uvedených v Osobitnej zmluve.

5.3 Zberová spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Osobitnej zmluvy, ak je OZV v omeškaní so zaplatením odmeny podľa Osobitnej zmluvy a nezjedná nápravu ani v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej upomienky OZV.
5.4 OZV je oprávnená odstúpiť od Osobitnej zmluvy, ak:
c)

Zberová spoločnosť poruší akúkoľvek svoju povinnosť podľa Rámcovej zmluvy a/alebo
Osobitnej Zmluvy a nezjedná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote, najneskôr
však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy OZV,
alebo

d)

Zberová spoločnosť podstatným spôsobom poruší Rámcovú zmluvu a/alebo Osobitnú
zmluvu.

5.5 Odstúpenie od Osobitnej zmluvy má účinky ex nunc.
5.6 Zmluvné strany sú povinné sa navzájom bezodkladne informovať v prípade, ak nastane jeden
z dôvodov zániku Osobitnej zmluvy podľa bodu 5.2 písm. c) a/alebo d), spolu s poskytnutím
informácie o dátume zániku Osobitnej zmluvy z týchto dôvodov.
6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1

Osobitná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi Zmluvnými stranami a účinnosť
dňa 1.1.2022. Ustanovenia tejto zmluvy sa aplikujú už od 1.1.2022. Zmluvné strany vyhlasujú,
že táto Osobitná zmluva predstavuje ich riadnu a úplnú dohodu týkajúcu sa predmetu zmluvy
podľa bodu 2.1 tejto Osobitnej zmluvy.

6.2

Osobitná zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch v slovenskom jazyku, z ktorých každá
Zmluvná strana dostala jeden exemplár.

6.3

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Osobitnú zmluvu pred podpisom prečítali, porozumeli jej obsahu, s obsahom súhlasia, a že Osobitná zmluva je prejavom ich slobodnej vôle, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.
V ________________________, dňa ____________
______________________________
RECobal s. r. o.
Beáta Kastlerová, konateľ
V Spišskej Belej, dňa ____________
______________________________
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Ing. Jozef Krok, konateľ
PRÍLOHA Č. 2

Súpis vykonaných služieb

2022

Plasty (20 01 39)

Január

IČO: 01 234 567

Papier (20 01 01)

Vypracoval/-a: Meno Priezvisko

VKM (20 01 03)

Tel. zodpovednej osoby:

0900 / 123 456

Kovové obaly - HLINÍKOVÉ (20 01 04)

e-mail:

email@email.sk

Kovové obaly - ŽELEZNÉ (20 01 04)

2

1

Obec 3

Obec 2

Obec 1

0,000 t

0,000 t

0,000 t

0,000 t

Zber

0,000 t

0,000 t

0,000 t

0,000 t

0,000 t

Zhodnotenie
Materiálové
(R3-R5)

0,000 t

0,000 t

0,000 t

0,000 t

0,000 t

0,000 t

0,000 t

Zhodnotenie
Energetické
(R1)

obec/mesto SPOLU

Informácia o množstvách vyzbieraných oddelenie zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpadov z obalov a neobalových výrobkov), o množstvách dotriedených na materiálové a energetické zhodnotenie

obdobie:

Názov zberovej spoločnosti

Pre OZV RECobal, IČO: 47 257 997 potvrdzuje:

Spoločnosť:

Sklo (20 01 02)

3

Obec 4

0,000 t

0,000 t

0,000 t

obec/mesto

4

Obec 5

0,000 t

0,000 t

0,000 t

por.č.

5

Obec 6

0,000 t

0,000 t

0,000 t

Dotriedené na
Dotriedené na
MATERIÁLOVÉ
ENERGETICKÉ
zhodnotenie R4 zhodnotenie R1

6

Obec 7

0,000 t

0,000 t

0,000 t

Zber (t)

7

Obec 8

0,000 t

0,000 t

0,000 t

Dotriedené na
Dotriedené na
MATERIÁLOVÉ
ENERGETICKÉ
zhodnotenie R4 zhodnotenie R1

8

Obec 9

0,000 t

0,000 t

0,000 t

Zber (t)

9

Obec 10

0,000 t

0,000 t

0,000 t

Dotriedené na
Dotriedené na
MATERIÁLOVÉ
ENERGETICKÉ
zhodnotenie R3 zhodnotenie R1

10

Obec 11

0,000 t

0,000 t

0,000 t

Zber (t)

11

Obec 12

0,000 t

0,000 t

0,000 t

Dotriedené na
Dotriedené na
MATERIÁLOVÉ
ENERGETICKÉ
zhodnotenie R3 zhodnotenie R1

12

Obec 13

0,000 t

0,000 t

0,000 t

Zber (t)

13

Obec 14

0,000 t

0,000 t

0,000 t

Dotriedené na Dotriedené na
MATERIÁLOVÉ ENERGETICKÉ
zhodnotenie R3 zhodnotenie R1

14

Obec 15

0,000 t

0,000 t

Zber (t)

15

Obec 16

0,000 t

Dotriedené na
Dotriedené na
MATERIÁLOVÉ
ENERGETICKÉ
zhodnotenie R5 zhodnotenie R1

16

Obec 17

Zber (t)

17

0,000 t

0,000 t

0,000 t

0,000 t

0,000 t

0,000 t

Obec 18

0,000 t

18

0,000 t

0,000 t
0,000 t

0,000 t

0,000 t

0,000 t

0,000 t

Obec 19

0,000 t

19

0,000 t

0,000 t

0,000 t

0,000 t
0,000 t

0,000 t

0,000 t

0,000 t
0,000 t

0,000 t

0,000 t

Množstvo odpadu v tonách z činnosti zberu, pri ktorej sa vykonáva vyprázdnenie nádob na zber (napr. vrecia, kontajnery, zvony, ...)
Množstvo dotriedených zložiek odpadu (v tonách) vhodné na materiálové zhodnocovanie (R3, R4, R5)

0,000 t

Množstvo dotriedených zložiek odpadu (v tonách) vhodné na energetické zhodnocovanie (R1)

0,000 t

Dotriedené na MATERIÁLOVÉ zhodnotenie

Zber

0,000 t

Obec 20
SUMA:

20

Poznámky:

Dotriedené na ENERGETICKÉ zhodnotenie

PRÍLOHA Č. 3
Formulár o materiálovom toku

Spôsob a forma preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov

Pôvodca odpadov z obalov
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania
IČO:
Prvé miesto zberu odpadov z obalov
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania
IČO:
Zodpovedná osoba:
Číslo registrácie/rozhodnutia:
Čas platnosti rozhodnutia:
Zariadenie na zhodnocovanie
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
Číslo rozhodnutia:
Čas platnosti rozhodnutia:
Meno a priezvisko/osoby zodpovednej za cezhraničný pohyb odpadu z obalov:
Údaje o odpade z obalov
Názov odpadu

Kód odpadu

Kategória odpadu Hmotnosť (t)

Kód nakladania

Časové obdobie

Vystavil:

Dátum:

Potvrdenie obce:

Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis

Dátum:

Odtlačok pečiatky, atmeno, priezvisko a podpis

Formulár musí obsahovať minimálne nasledovné informácie:
3.1 názov a sídlo organizácie zodpovednosti výrobcov, pre ktorú sa materiálový tok dokladuje
3.2 názov, množstvo a katalógové číslo odpadov z obalov;
3.3 prvé miesto zberu na území SR s názvom a sídlom osoby, ktorá zber vykonala;
3.4 názov a sídlo prvého zariadenia na zhodnotenie odpadu činnosťami R1-R11;
3.5 názov, číslo, charakteristika a čas platnosti oprávnenia, na základe ktorého sa zhodnocovanie alebo recyklácie uskutočňuje,
názov a adresa orgánu, ktorý oprávnenie vydal ako aj kópia tohto oprávnenia spolu s úradne overeným prekladom so
štátneho jazyka;
3.6 v prípade zhodnocovania alebo recyklácie mimo územia SR – názov osoby zodpovednej za cezhraničnú prepravu odpadov
a množstvá dodané do prvého zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov;
3.7 časové obdobie, na ktoré sa doklad o materiálovom toku vzťahuje, po dodanie do prvého zariadenia na zhodnocovanie
odpadov;
3.8 doklad musí byť podpísaný zodpovedným zamestnancom osoby, ktorá prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov a opatrený odtlačkom pečiatky.
3.9
doklad musí byť podpísaný zodpovedným zamestnancom mestského/obecného úradu mesta/obce, ktoré/á je pôvodcom odpadov a opatrený odtlačkom pečiatky

