
MESTSKÉ ZASTUPITEĽ.STVO LlPTOVSK1 MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽ.STV A 

zo dňa 16. mája 2017 číslo 32/2017 

K bodu: Zmluva o spolupráci pri zabezpečeni systému združeného nakladania 
s odpadmi z obalov so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. 

Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, že 

s úeinnosfou zákona e. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov (dalej 
len zákon o odpadoch) nastala zmena vo financovani triedeného zberu odpadov z vyhradených 
výrobkov (obalov, pneumatIk batérii a akumulátorov, vozidiel, elektrozariadeni). V$etky fina nené 
náklady na nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu od jeho triedeného zberu až po jeho zhodnotenie 
a pripadne zne$kodnenie nezhodnotitelných zvy$kov znMajú výrobcovia vyhradených výrobkov. 
Výrobcovia túto povinnosf plnia individuálne alebo prostrednlctvom organizácie zodpovednosti 
výrobcov (dalej len .OZV"). OZV prevádzkujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a 
s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov, mOže lakú einnosf 
zabezpeeovaf v meste len na základe zmluvy s mestom. 

Mesto Liptovský Mikulá$ riešilo v roku 2016 financovanie triedeného zberu odpadu z obalov 
a neobalových výrobkov podpisom Zmluvy o spolupráci pri zabezpeeovanl systému združeného 
nakladania s odpadmi z obalov s OZV RECYKLOGROUP, a.s., so sldlom Záhradnicka 51 , Bratislava. 
Zmluva bola uzatvorená na dobu jedného roka od jej úeinnosti, t. j. do 30.06.2017. Nerovnováha 
v bilancii zdrojov od výrobcov na jednej strane a náklady na pokrytie zmluvného poetu obyvatelov miest 
a obci, na strane druhej, viedli k tomu, že spoloenosf RECYKLOGROUP, a.s. bola neustále 
v omeškanl pri platen I svojich záväzkov voei zberovej spoloenosti Verejnoprospe$né služby Liptovský 
Miku1M. To bol dOvod, preeo spoloenosf RECYKLOGROUP, a.s. predmetnú zmluvu nepredlžila na 
ďal$ie obdobie. 

Rozhodnutie pre podpis zmluvy s OZV ENV/- PAK, a.s. , so sldlom Galvaniho 7/B, Bratislava 
predchádzali výsledky vyhodnotenia OZV predložených ponúk na spoluprácu pri zabezpeeovanl 
systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu z obalovaneobalových výrobkov, 
o predloženie ktorých mesto požiadalo v$etky OZV pre obaly. Najvýhodnej$ia bola ponuka OZV 
ENV/ - PAK, a.s. 



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

ON ENV/- PAK, a.s. bude náklady na triedený zber uhrádzať priamo zberovej spoločnosti 
v danom prlpade Verejnoprospešným službám Liptovský Mikulá! na základe medzi nimi uzatvorenej 
zmluvy . Len v prlpade, že zberová spoločnosť neuskuločnl zmeny v systéme triedeného zberu 
navrhnuté ON, organizácia je oprávnená uhrádzať zberovej spoločnosti len náklady vo výške 
obvyklých nákladov v regióne. Prlpadné vyMie náklady na túlo činnosť je povinné dopialiI' mesto. 

II. schvafuje 

Zmluvu Č. Z09082015083 so spoločnosťou ENV/- PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 
Bratislava 

III. odporúča 

primátorovi mesta 

popfsať Zmluvu Č. Z09082015083 so spoločnosťou ENV/- PAK, a.s. , so sldlom Galvaniho 
7/B, 821 04 Bratislava. 

Dátum podpisu uznesenia: 17.05.2017 


