
DODATOK č. 2 
k Zmluve o prevádzke triedeného zberu č. ZP-S2301202001/A, 

uzatvorenej pod ľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  predpisov 
a súčasne pod ľa § 59 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení nie ktorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
 
 

zmluvné strany 
 
 

Organizácia: ENVI - PAK, a.s. 
zodpovednosti so sídlom: Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 
výrobcov IČO: 35 858 010 

IČ DPH: SK2020264290 
Bankové spojenie: Tatra banka 
IBAN: SK16 1100 0000 0026 2376 8445 
VÚB banka, IBAN: SK20 0200 0000 0037 3883 6457 
email: envipak@envipak.sk 
zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3128/B 
zastúpená: Mgr. Hana Nováková LL.M., MBA, generálna riaditeľka 
(ďalej len „OZV“) 

 
a 

 
Zberová spolo čnos ť: Názov: Verejnoprospešné služby mesta, príspevková organizácia 

so sídlom: Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo 
IČO: 30 232 392 
IČ DPH: SK2021097529 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK12 5200 0000 0000 0836 6170 
email: toth@vpsfilakovo.sk; info@vpsfilakovo.sk 
zapísaná v registri organizácii ŠÚ SR a živnostenskom registri OÚ Lučenec č. 606-8352 
zastúpená: Ing. Tibor Tóth, riaditeľ 
(ďalej len „zberová spoločnosť“) 

(OZV a zberová spoločnosť ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 
uzatvorili dňa 23.01.2020 Zmluvu o prevádzke triedeného zberu č. ZP-S2301202001/A (ďalej len“zmluva“), ktorej 
predmetom je zabezpečenie prevádzky a financovania triedeného zberu na území obce/mesta Fiľakovo na 
základe jeho zahrnutia do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových 
výrobkov, ktorý prevádzkuje OZV. Vyššie označené zmluvné strany prejavili svoj záujem zmeniť/doplniť obsah 
predmetnej zmluvy z dôvodu, že nasledovne: 

 

Článok I. 
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. zmluvy „Práva a povinnosti zmluvných strá n“ ods. 2.  

 písm. a) sa mení a nahrádza ho toto znenie:  
 

2. OZV je okrem iných práv podľa tejto zmluvy a zákona o odpadoch oprávnená: 

 
a) preveriť pravdivosť údajov uvedených v dokladoch jej predložených zberovou spoločnosťou podľa 

zmluvy a v spolupráci so zodpovednou osobou zberovej spoločnosti vykonať kontrolu správnosti 
vykazovaných údajov v prevádzke zberovej spoločnosti vrátane vykonania koncoročnej inventúry 
množstiev druhotných surovín, ktoré sa nachádzajú na prevádzke zberovej spoločnosti. Toto 
ustanovenie sa primerane použije aj v prípade ukončenia platnosti tohto dodatku č. 2 medzi zmluvnými 
stranami v priebehu kalendárneho roka. 



Článok II.  
 

Predmet: Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. zmluvy „Práva a povinnosti zmluvných strá n“ ods. 3.  
 písm. e) sa mení a nahrádza ho toto znenie a zárove ň sa dop ĺňa písm. l) v tomto znení:  

 

3. Zberová spoločnosť je okrem iných povinností podľa tejto zmluvy a zákona o odpadoch povinná: 

 
e) zabezpečiť vo svojej prevádzke/prevádzkach také nakladanie s vyzbieranými odpadmi, ktoré zabezpečí 

čo možno najvyššiu mieru ich zhodnotenia a recyklácie, pričom musí byť zachovaný pomer zhodnotenia 
a recyklácie v súlade so zákonom o odpadoch a príslušnými vykonávacími predpismi, najmenej však 
úroveň recyklácie na kvartálnej báze musí dosahovať 80% z celkového množstva dotriedeného 
množstva odpadov jednotlivých komodít v príslušnom štvrťroku; táto povinnosť sa nevzťahuje na 
zberovú spoločnosť, ktorá má s OZV uzatvorenú súčasne samostatnú zmluvu o technických 
požiadavkách, predmetom ktorej je dohoda o štandarde kvality dodávanej druhotnej suroviny OZV. 

 
l) poskytnúť OZV súčinnosť pri vykonaní koncoročnej inventúry množstiev druhotných surovín, ktoré sa 

nachádzajú na prevádzke zberovej spoločnosti, vrátane inventúry vykonávanej z dôvodu ukončenia 
platnosti tohto dodatku č. 2 medzi zmluvnými stranami. 

 

Článok III. 
Predmet: Zmluvné  strany sa  dohodli,  že  článok  VI.  zmluvy  „Špecifikácia  nákladov  na  trie dený  zber  
a verifikácia množstva oddelene vyzbieraných zložie k komunálneho odpadu“ ods. 2. sa mení a nahrádza  
ho toto znenie:  

 

2.   Výška odplaty za služby triedeného zberu t.j. nákladov na triedený zber v príslušnej obci vychádza zo    
súčinu množstva preukázaného materiálového toku vyjadreného v tonách a sadzieb uvedených v prílohe č. 5 
tejto zmluvy. Výška odplaty bude vypočítavaná na báze kalendárneho polroku. Zberová spoločnosť zasiela pre 
tento účel priebežne elektronicky (prostredníctvom elektronickej pošty) OZV doklady o materiálovom toku (ak 
ich má v dispozícii) najneskôr do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho polroku. Súčasťou 
materiálového toku okrem dokumentov podľa § 21 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. je aj riadne vyplnená 
príloha č. 3 tejto zmluvy, zaslaná elektronicky prostredníctvom elektronickej pošty najneskôr do 25. dňa 
mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho polroku. Po uplynutí lehoty na doručenie dokladov o 
materiálovom toku OZV a prílohy č. 3 tejto zmluvy najneskôr do dvadsiatich (20) kalendárnych dní OZV 
zosumarizuje a posúdi súlad dokladov o materiálovom toku s príslušnými právnymi predpismi na úseku 
odpadového hospodárstva (najmä kompletnosť dokumentov materiálového toku a relevantnosť koncových 
zariadení). Za relevantne a úplne vydokladované množstvá materiálového toku, OZV vypočíta výšku polročnej 
odplaty na triedený zber za predchádzajúci kalendárny polrok. V prípade ukončenia spolupráce medzi 
zmluvnými stranami (zánik zmluvy) sa zberová spoločnosť zaväzuje na zaslanie všetkých dokladov 
o materiálovom toku najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní po ukončení zmluvnej spolupráce. 

 
 

Článok IV. 
Predmet: Zmluvné  strany sa  dohodli,  že  článok  VI. zmluvy  „Špecifikácia  nákladov  na  tried ený  zber   
a verifikácia množstva oddelene vyzbieraných zložie k komunálneho odpadu“ ods. 8. prvé dve vety sa  
menia a nahrádza ich toto znenie:  

 

8. Zmluvné strany sa dohodli na tzv. mechanizme polročného vyrovnania hodnoty polročnej odplaty a mesačných 
odplát za príslušný kalendárny polrok uvedených vo výzvach podľa odseku 5 tohto článku. Najneskôr do 
dvadsiatich (20) kalendárnych dní po uplynutí lehoty na doručenie dokladov o materiálovom toku OZV porovná 
hodnotu polročnej odplaty vypočítanej na základe množstva preukázaného materiálového toku a sumár 
mesačných odplát za šesť (6) mesiacov príslušného kalendárneho polroka, za ktorý sa vykonáva polročné 
vyrovnanie odplát. 

 

Článok V. 
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli, že článok VII. zmluvy „Spôsob a forma preukazovania mater iálového  
toku odpadov“ ods. 6. sa mení a nahrádza ho toto zn enie:  

 

6.  Zmluvné strany sa dohodli, že podiel novín a časopisov na celkovom množstve vyzbieranom, vytriedenom    
a zhodnotenom množstve odpadov z papiera a odpadov z papierových obalov je na úrovni 51%. 



Článok VI.  
 

Predmet: Zmluvné strany sa dohodli, že článok VIII. zmluvy „Zmluvné pokuty“ sa mení a nahrád za ho toto  
znenie:  

 

1. V prípade nesplnenia  povinnosti  zberovej spoločnosti vykonať zber podľa prílohy  č. 1 tejto  zmluvy  ako aj  
v prípade nezrealizovania bezprostredného náhradného zberu má OZV nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
100,- eur (slovom sto eur) za každú nevyvezenú zbernú nádobu, pričom týmto nie je dotknuté právo na náhradu 
škody podľa odseku 4 tohto článku tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že OZV je oprávnená domáhať sa 
náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 

 
2. V prípade nesplnenia povinnosti zberovej spoločnosti podľa čl. VII ods. 6 tejto zmluvy má OZV nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 80,- eur (slovom osemdesiat eur) za každú jednu vyzbieranú tonu odpadu pod 
minimálne stanovené percento, pričom týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa odseku 4 tohto 
článku tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že OZV je oprávnená domáhať sa náhrady škody presahujúcej 
zmluvnú pokutu. 

 
3. V prípade porušenia niektorej z povinností zakladajúcej nárok na zmluvnú pokutu OZV najprv písomne vyzve 

zberovú spoločnosť na vykonanie nápravy a určí primeranú lehotu, a to najmenej v trvaní 30 kalendárnych dní 
na vykonanie nápravy a až keď márne uplynie táto lehota (nedôjde k náprave), je OZV oprávnená požadovať 
zmluvnú pokutu. Splatnosť zmluvnej pokuty nastáva dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynula lehota na 
vykonanie nápravy. 

 
4. 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 zberovej 
spoločnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto zmluvy alebo z príslušného právneho predpisu na úseku odpadového 
hospodárstva a OZV by boli právoplatne uložené z tohto dôvodu akékoľvek sankcie, je zberová spoločnosť 
povinná uhradiť OZV čiastku zodpovedajúcu výške uložených sankcií ako náhradu škody, ktorá OZV vznikla 
následkom udelenia týchto sankcií. 

 
5. V prípade omeškania OZV s úhradou faktúry podľa článku VI. tejto zmluvy je zberová spoločnosť oprávnená 

požadovať úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Úrok z omeškania je 
splatný dňom nasledujúcim po dni, kedy došlo k omeškaniu s úhradou faktúry. 

 

Článok VII. 
 

1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všade kde je ustanovená lehota kalendárneho štvrťroka a štvrťročnej 
odplaty v rámci celej zmluvy v príslušnom gramatickom tvare sa mení a nahrádza na lehotu kalendárneho 
polroka a polročnú odplatu v príslušnom gramatickom tvare vzhľadom na skutočnosť, že medzi zmluvnými 
stranami je súčasne uzatvorená samostatná zmluva o technických požiadavkách, predmetom ktorej je dohoda 
o štandarde kvality dodávanej druhotnej suroviny OZV. 

 
2. OZV je v rámci zmluvy o technických požiadavkách v postavení obchodníka registrovaného v zmysle § 98 ods. 

1 a 2 zákona o odpadoch. Zmluvné strany z tohto dôvodu berú na vedomie a týmto výslovne potvrdzujú, že 
ustanovenia tohto dodatku č. 2 sa aplikujú do zmluvy o prevádzke triedeného zberu č. ZP-S2301202001/A 
jedine a výlučne v prípade, že zmluvné strany majú medzi sebou súčasne s touto zmluvou uzatvorenú 
samostatnú zmluvu o technických požiadavkách. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany výslovne 
potvrdzujú, že všetky ustanovenia tohto dodatku č. 2 sa neaplikujú/neplatia v prípade, že medzi zmluvnými 
stranami nie je súčasne uzatvorená samostatná zmluva o technických požiadavkách, prípadne jej platnosť 
zanikla. 

 
3. Zároveň sa zmluvné strany výslovne zaväzujú, že ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k zániku samostatnej zmluvy 

o technických požiadavkách uzatvorenej medzi zmluvnými stranami podľa predchádzajúceho odseku, 
momentom zániku zmluvy o technických požiadavkách dochádza medzi zmluvnými stranami k uplatneniu 
sadzieb podľa vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z.z,. 

 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 



Článok VIII.  
 

 

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 
Vzhľadom na to, že zmluvné strany plnili ustanovenia tohto dodatku č. 2 tiež v období po 1. januári 2021, 
obidve zmluvné strany týmto výslovne potvrdzujú, že tento dodatok č. 2 potvrdzuje ich ústnu dohodu, ktorá 
bola uzatvorená pred 01. januárom 2021 a práva a povinnosti zmluvných strán sa aj v období nasledujúcom 
po 1. januári 2021 spravujú podmienkami tejto zmluvy v znení jej dodatkov. 

 
2. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že si Dodatok č. 2 dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

uzavreli ho slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a že súhlasia so všetkými jeho ustanoveniami a ich právnymi 
následkami. 

 
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 

 
Zberová spolo čnos ť: OZV: 

 
 

 
Fiľakovo 15.4.2021 Bratislava 15.4.2021 

 
 
 
 

 
 

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

Ing. Tibor Tóth Ing. František Nemčok 
riaditeľ spoločnosti regionálny manažér/oblastný riaditeľ 
Verejnoprospešné služby mesta, spoločnosti ENVI - PAK, a. s. 
príspevková organizácia 


