
tv1ESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE' 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTVA 
zo dňa 23. júna 2016 číslo 78/2016 

K bodu: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi 
z obalov so spoločnosťou RECYKLOGROUP, a.s. 

Mestské zastupitel'stvo 

I. konštatuje, že 

Mesto Liptovský Mikuláš v súlade so zákonom č. 75/2015. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len "zákon b odpadoch") v decembri 2015 podpísalo na základe 
výberu z predložených ponúk zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy so spoločnosťou 

RECYKLOGROUP, a.s., so sídlom Záhradnícka 51, Bratislava, ako s organizáciou zodpovednosti 

výrobcov pre obaly. 
Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len "OZV") je právnická osoba založená, vlastnená 
a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov. 
OZV prevádzkujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z 
neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov, môže takú činnosť 
zabezpečovať v meste len na základe zmluvy s mestom. 
Mesto pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu 
s odpadmi z obalov môže uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov 

pre obaly na obdobie najmenej jedného kalendárneho roka. 
Podmienkou uzatvorenia Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného 
nakladania s odpadmi z obalov bolo získanie autorizácie na výkon činnosti organizácie 
zodpovednosti výrobcov pre obaly od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 
Spoločnosti RECYKLOGROUP, a.s. bola autorizácia na uvedenú činnosť udelená dňa 

24.05.2016. Spoločnosť RECYKLOGROUP, a.s. na základe udelenej autorizácie môže 
zabezpečovať nakladanie v systéme združeného nakladania s: 

obalmi zo skla, plastov, papiera a lepenky, VKM na báze lepenky, kovov, dreva 
neobalovými výrobkami zo skla, plastov, papiera a lepenky, VKM na báze lepenky. 

Predložený návrh zmluvy o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania 
s odpadmi z obalov obsahuje všetky náležitosti zmluvy stanovené v zákone o odpadoch: 

Pri popise systému triedeného zberu vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného 
zberu sa vychádzalo z platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016!VZN 



o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
Liptovský Mikuláš. 
Zisťovanie podielu odpadu z obalov sa bude realizovať zisťovaním skutočného obsahu 
vážením v triediacej hale a to jednotlivých zložiek komunálneho odpadu nachádzajúcich 
sa v zbernej nádobe alebo odpadu privezeného zberným vozidlom. 
Materiálový tok bude preukazovaný v súlade s vyhláškou č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi 
odpadov, ktorá stanovuje údaje, ktorý doklad preukazujúci materiálový tok musí 
obsahovať. 

Propagačné a vzdelávacie aktivity uskutočňované OZV na území mesta budú zamerané 
na zvýšenie triedeného zberu, o jeho význame, na spôsob jeho vykonávania. Spôsob 
týchto aktivít a ich počet v priebehu roka bude na úrovni stanovenej vyhláškou č. 

373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní 

s vyhradenými prúdmi odpadov, 
Do nákladov na triedený zber boli započítané náklady na: 

• zber a prepravu odpadov v meste, 

• príslušné percento nákladov na prevádzku zberných dvorov vzhl'adom na množstvo 
v nich vytriedených odpadov, ktoré sú predmetom zmluvy, 

• príslušné percento nákladov na prevádzku triediacej haly vzhl'adom na podiel jej 
využívania mestom. 

Všetky finančné náklady na nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu od jeho triedeného 
zberu až po jeho zhodnotenie a prípadne zneškodnenie nezhodnotitel'ných z'(yškov znášajú 
výrobcovia vyhradených výrobkov. OZV, ako subjekt zabezpečujúci plnenie povinností 
výrobcov vyhradených výrobkov, bude náklady na triedený zber uhrádzať priamo zberovej 
spoločnosti v danom prípade Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš. Len v prípade, 
že zberová spoločnosť neuskutoční zmeny v systéme triedeného zberu navrhnuté OZV, 
organizácia je oprávnená uhrádzať zberovej spoločnosti len náklady vo výške obvyklých 
nákladov v regióne. Prípadné vyššie náklady na túto činnosť je povinné doplatiť mesto. Spôsob 
a podmienky úhrady týchto nákladov mesto bude riešené v zmluve medzi mestom Liptovský 
Mikuláš a Verejnoprospešnými službami Liptovský Mikuláš o nakladaní s komunálnym 

odpadom vznikajúcim na území mesta Liptovský Mikuláš. 

II. schval'uje 

Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov so 

spoločnosťou RECYKLOGROUP, a.s. so sídlom Záhradnícka 51, Bratislava. 

III. odporúča primátorovi mesta 

popísať Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi 

z obalov so spoločnosťou RECYKLOGROUP, a.s. so sídlom Záhradnícka 51, Bratislava. 

Ing. Ján ~c \ áč, PhD. 
p'imátj mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 24.06.2016 


