Mestský úrad Kolárovo
Na 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
dňa: 14.12.2015

k bodu rokovania číslo: 11

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Kolárovo a a budúcou
Organizáciou Zodpovednosti Výrobcov ( OZV ) na zabezpečenie separovaného zberu
v k.ú.Kolárovo

Predkladá:
Árpád Horváth
Primátor mesta

Spracoval:
Ing. Balogh Zoltán

Uložené prejednať v komisii:
- povodňovej ochrany a ochrany ŽP
- finančná a majetku mesta

Materiál obsahuje:
- dôvodová správa
- návrh na uznesenie

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Kolárovo
a budúcou Organizáciou Zodpovednosti Výrobcov ( OZV ) na zabezpečenie
separovaného zberu v k.ú. Kolárovo
Nová právna úprava rozdeľuje zodpovednosť za nakladanie s odpadmi na komunálnej
úrovni medzi dva subjekty. V prípade zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného
odpadu a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zostáva zachovaná zodpovednosť
obcí, v prípade triedeného odpadu sa finančná organizačná zodpovednosť prenáša na
výrobcov, ktorí sú povinní zabezpečiť ich zber, spracovanie, prípravu na opätovné použitie,
zhodnotenie príp. recykláciu, a to buď individuálne alebo prostredníctvom organizácií
zodpovednosti výrobcov ( OZV ). Budú služby spojené s triedeným odpadom obciam
a mestám zabezpečovať výrobcovia, predovšetkým prostredníctvom novovzniknutých
Organizácií zodpovednosti výrobcov.
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 59 ods.2 zákona č. 79/2015 Z.z.
prevádzajúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových
výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálneho odpadov, môže takú činnosť
zabezpečovať v obci len na základe zmluvy s obcou.
Podľa § 81 ods. 22 zákona o odpadoch môže obec pre nakladanie s odpadmi z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov uzavrieť zmluvu len
s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na obdobie najmenej jedného
kalendárneho roka.
Koordinačné centrum zorganizuje zlosovanie, ktorým sa určuje zmluvný partner obce
spomedzi organizácií zodpovednosti výrobcov, v prípade obce, s ktorou žiadna organizácia
zodpovednosti výrobcov zmluvu o zapojení sa do systému združeného nakladania s odpadmi
z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov dobrovoľne neuzavrela.
Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber
na území obce môže len ten ( Gúta Service prísp.org.), kto má uzatvorenú zmluvu s obcou
ako aj zmluvu podľa § 59 ods.4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec
uzavrela zmluvu podľa § 59 ods.2.
Zmluva medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a tým, kto vykonáva
triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, sa uzatvára
v rozsahu výšky nákladov dohodnutých v zmluve.
Náklady obce, ktoré budú preplatené :
- Náklady na zber, manipuláciu s nádobami, náklady na nádoby a vrecia
- Náklady na prepravu vyzbieraného odpadu na zberný dvor
- Dotriedenie odpadu
- Náklady na prepravu dotriedeného odpadu k recyklátorovi
- Náklady na recykláciu
- Náklady zahrňajú: mzdy, nafta, náklady na prevádzku dotriedovacej linky (elektrická
energia, pás do lisu )
Mesto Kolárovo už rokovalo o možnostiach spolupráce s nasledovnými organizáciami
zodpovednosti výrobcov :
1. ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
2. NATUR PACK,a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
3. RECobal s.r.o., Rusovská cesta 50, 851 01 Bratislava
4. LIMIT RECYKLING SLOVAKIA,a.s., Miletičova 23, 921 09 Bratislava

Na zasadnutí primátorov a starostov miest a obcí Dolného Žitného Ostrova dňa
19.11.2015 vo Velkých Kosihách bola odsúhlasená spolupráca so spoločnosťou
NATUR-PACK ,a.s., Bratislava, nakoľko zúčastnení vidia silu v spoločnom
vystupovaní aj pri získavaní finančných prostriedkov s rôznych projektov ohľadom
odpadového hospodárstva.
Podľa našich vedomostí aj spoločnosť ASA uprednostňuje uzavretie zmluvy s touto
organizáciou.

Dôvodová správa
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 59 ods.2 zákona č. 79/2015 Z.z.
prevádzajúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových
výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálneho odpadov, môže takú činnosť zabezpečovať
v obci len na základe zmluvy s obcou.
Podľa § 81 ods. 22 zákona o odpadoch môže obec pre nakladanie s odpadmi z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov uzavrieť zmluvu len
s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na obdobie najmenej jedného
kalendárneho roka.
Na zasadnutí primátorov a starostov miest a obcí Dolného Žitného Ostrova dňa
19.11.2015 vo Velkých Kosihách bola odsúhlasená spolupráca so spoločnosťou NATURPACK ,a.s.,Bratislava, nakoľko zúčastnení primátori a starostovia vidia silu v spoločnom
vystupovaní aj pri získavaní finančných prostriedkov s rôznych projektov ohľadom
odpadového hospodárstva.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A., schvaľuje – neschvaľuje
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Kolárovo a budúcou Organizáciou
Organizáciou Zodpovednosti Výrobcov ( OZV ) NATUR-PACK a.s., Bratislava na
zabezpečenie separovaného zberu v k.ú. Kolárovo.

