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Zmluva č. PO2603202016
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2
zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku
odpadov
z obalov
a odpadov
z neobalových
výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.
2. Podmienky a pravidlá uskutočňovania činnosti podľa
odseku 1 sú upravené touto zmluvou a jej
jednotlivými prílohami.

Organizácia
ENVI-PAK, a.s.
zodpovednosti so sídlom: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
výrobcov:
IČO: 35 858 010
IČ DPH: SK2020264290
Bankové spojenie: Tatra banka:
IBAN: SK16 1100 0000 0026 2376 8445
Bankové spojenie: VÚB banka:
IBAN: SK20 0200 0000 0037 3883 6457
email: envipak@envipak.sk
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
číslo 3128/B
zastúpená na základe plnomocenstva:
Mgr. Hana Nováková LL.M., MBA,
generálna riaditeľka
(ďalej len „ENVI-PAK, a.s.“)
a
Obec:

Článok II.
Systém triedeného zberu v obci
1.

Popis systému triedeného zberu na území obce,
vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného
zberu, je uvedený v prílohe č. 1.

2.

Pri preukazovaní materiálového toku odpadov
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov bude
ENVI-PAK, a.s. vychádzať z údajov poskytnutých
zberovou spoločnosťou a potvrdených obcou
s použitím formulára, uvedeného v prílohe č. 2.

3.

Podmienky uskutočňovania informačných aktivít
na území obce sú uvedené v prílohe č. 3.
Článok III.
Zásady spolupráce

Žitná-Radiša
Sídlo: Žitná-Radiša 105,
956 41 Uhrovec
IČO: 00311383
DIČ: 2021054365
email: starosta@zitna-radisa.sk ,
dasa.hankova@zitna-radisa.sk
zastúpená: Ing. Rudolf Botka
starosta obce
(ďalej len „obec“)

Spolupráca zmluvných strán na základe tejto
zmluvy sa môže uskutočňovať len za predpokladu
dodržiavania jej záväzných zásad (ďalej len
„zásady“), ktorými sú:
a) Spolupráca zmluvných strán sa vzťahuje na zber,
triedenie, prepravu a zhodnocovanie (recykláciu)
komunálnych odpadov, ktoré boli vyzbierané
prostredníctvom miestneho systému triedeného
zberu.

(ďalej len „ zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“)

b) Triedený zber komunálnych odpadov v obci je
potrebné prevádzkovať tak, aby sa priebežne
zvyšovala úroveň separácie využiteľných odpadov
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.

Preambula
1. ENVI-PAK, a.s. je organizácia zodpovednosti
výrobcov pre obaly, prevádzkujúca a zabezpečujúca
systém združeného nakladania s odpadmi z obalov
a s odpadmi z neobalových výrobkov, ktorá
vykonáva svoju činnosť ako oprávnený držiteľ
autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti
výrobcov v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len
„zákon o odpadoch“).

c) Zvyšovanie efektivity nákladov na triedený zber
komunálnych odpadov s využitím transparentných
postupov pri ich vynakladaní je spoločným
záujmom zmluvných strán.
d) Zabezpečenie informovanosti obyvateľov obce
sa uskutočňuje tak, aby táto bola účelná a cielene
zameraná na obyvateľov ako pôvodných pôvodcov
komunálneho odpadu a zároveň aby zohľadňovala
štruktúru obyvateľov a zaužívané informačné linky.

je
subjektom
územnej
samosprávy,
2. Obec
zodpovedajúca za nakladanie s komunálnymi
odpadmi na svojom území. Obec je v súlade
s platnou legislatívou povinná umožniť organizácii
zodpovednosti výrobcov pre obaly zber vytriedených
zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje
rozšírená
zodpovednosť
výrobcov
(obaly
a neobalové výrobky).

e) Zmluvné strany si v rámci spolupráce a na plnenie
povinností poskytujú včas a riadne pravdivé
a úplné informácie a údaje a inú nevyhnutnú
súčinnosť.

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Článok I.
Predmet zmluvy

1.

1. Predmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda
o podmienkach prevádzkovania miestneho systému
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ENVI-PAK, a.s. je okrem iných povinností podľa
zmluvy a zákona povinný:
a) uskutočňovať činnosti na základe zmluvy
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3.
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riadne a včas tak, aby bolo zabezpečené
priebežné financovanie triedeného zberu
komunálnych odpadov v obci v zmysle
dohodnutých zmluvných podmienok,
dbať na dodržiavanie zásad podľa článku
III. tejto zmluvy,
nadviazať
s príslušnou
zberovou
spoločnosťou
spoluprácu
s cieľom
zabezpečenia
financovania
triedeného
zberu
v rozsahu
vyplývajúcom
pre zastúpených výrobcov (výrobcov obalov
a výrobcov
neobalových
výrobkov)
zo zákona o odpadoch a z tejto zmluvy,
informačné
kampane
uskutočňovať
v rozsahu, intervaloch a forme vyplývajúcich
pre obec z príslušnej prílohy č. 3 k zmluve,
postarať sa o celé vyzbierané množstvo
odpadov z triedeného zberu, vznikajúceho
na území obce v zmysle platných právnych
predpisov,

e)

f)

g)

ENVI-PAK, a.s. je okrem iných práv podľa zmluvy
a zákona oprávnený:
a) preveriť pravdivosť údajov uvedených
v dokladoch, ktoré jej predložila obec podľa
zmluvy a vykonať kontrolu správnosti
vykazovaných údajov v obci,
b) navrhovať obci optimalizáciu miestneho
systému triedeného zberu odpadov z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov tak, aby
tým neboli dotknuté požiadavky na triedený
zber, vyplývajúce zo všeobecne záväzných
právnych predpisov,
c) priebežnú kontrolu skutočného zloženia
oddelene zbieranej zložky komunálneho
odpadu v zbernej nádobe podľa § 59 ods. 9
zákona
o odpadoch
uskutočňovať
kontinuálne v rámci vývozov nádob, ako aj
mimo nich; pritom je oprávnená využiť aj
zberovú spoločnosť alebo inú poverenú
tretiu osobu.

h)

i)

ohlasovanými
každoročne
obcou
Štatistickému úradu SR.
poskytnúť ENVI-PAK, a.s. všetky informácie
a doklady, ktoré ENVI-PAK, a.s. potrebuje
na riadne uplatnenie oprávnenia preveriť
pravdivosť údajov podľa ods. 2 písm. a)
tohto článku zmluvy,
poskytnúť ENVI-PAK, a.s. v súvislosti
s uzatváraním tejto zmluvy všetky podstatné
informácie a dokumenty s cieľom zistiť
skutočný stav systému triedeného zberu
komunálnych odpadov v obci, a to vrátane
nákladov na jeho prevádzku,
vopred písomne oznámiť ENVI-PAK, a.s.
(najmenej 30 kalendárnych dní) každý
prípad zamýšľaného zámeru obce alebo
tretej osoby na činnosť, ktorá môže mať
vplyv
na
systém
triedeného
zberu
komunálnych odpadov v obci, a umožniť
ENVI-PAK,
a.s.
v rovnakej
lehote
sa k takémuto zámeru vyjadriť,
umožniť ENVI-PAK, a.s. a ňou poverenej
tretej osobe priebežnú kontrolu skutočného
zloženia
oddelene
zbieranej
zložky
komunálneho odpadu v zbernej nádobe
podľa § 59 ods. 9 zákona o odpadoch
spôsobom dohodnutým v tejto zmluve,
poskytnúť po vzájomnej dohode ENVI-PAK,
a.s. priestor na propagáciu triedeného zberu
komunálnych odpadov a to predovšetkým
v bežných
miestnych
informačných
prostriedkoch a obecných tabuliach alebo
v rámci spoločenskej, kultúrnej alebo
športovej udalosti, prípadne aj na verejnom
priestranstve.

4. Obec je okrem iných práv podľa zmluvy a
zákona oprávnená:
a) kedykoľvek
požiadať
ENVI-PAK,
a.s.
o súčinnosť pri činnostiach smerujúcich
k zefektívneniu systému triedeného zberu
komunálnych odpadov v obci,
b) požadovať od ENVI-PAK, a.s. zabezpečenie
dostatočnej
informovanosti
obyvateľov
o význame triedeného zberu komunálnych
odpadov v miere vyplývajúcej zo všeobecne
záväzných právnych predpisov a z tejto
zmluvy,
c) delegovať na ENVI-PAK, a.s. výber
dodávateľa
služieb
triedeného
zberu
komunálnych odpadov v obci,
d) prerokovať s ENVI-PAK, a.s. výberové
podmienky
a kritériá
v rámci
výberu
budúceho dodávateľa služieb triedeného
zberu komunálnych odpadov v obci.

Obec je okrem iných povinností podľa zmluvy
a zákona povinná:
a) dbať na dodržiavanie zásad podľa článku III
tejto zmluvy,
b) dbať o to, aby miestny systém triedeného
zberu komunálnych odpadov na dotknutom
území bol plne funkčným systémom
v zmysle ustanovení zmluvy,
c) zabezpečiť informovanosť pre verejnosť
a pôvodcov odpadov o spolupráci obce
a ENVI-PAK, a.s. v zmysle zmluvy (napr.
prostredníctvom webového sídla obce),
d) nahlásiť ENVI-PAK, a.s. údaje o produkcii
komunálnych odpadov za predchádzajúci
rok, a to najneskôr do 28. februára
príslušného roka s použitím formulára
predpísaného pre ohlasovanie údajov
Štatistickému úradu SR tak, aby bola
zabezpečená
ich
zhoda
s údajmi

5. Obec môže požiadať ENVI-PAK, a.s., aby
uskutočnil ďalšie informačné kampane podľa ods.
1 písm. d) tohto článku nad rozsah uvedený
v prílohe č. 3 k zmluve. ENVI-PAK, a.s. žiadosti
vyhovie za predpokladu, že mu to dovolia jeho
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z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných
zložkách komunálnych odpadov sa uskutočňuje
formou analýzy. V prípade, že má ENVI-PAK, a.s.
k dispozícii
výsledky
celoštátnych
alebo
regionálnych analýz alebo analýz systémov
triedených
zberov
komunálnych
odpadov
z porovnateľných obcí, je ENVI-PAK, a.s.
oprávnený použiť údaje z existujúcich analýz.
Všetky náklady na uskutočnenie analýzy znáša
ENVI-PAK, a.s.

finančné možnosti.
Článok V.
Náklady na triedený zber
1.

Náklady na triedený zber komunálneho odpadu
pre
zložku
odpadov
z obalov
a odpadov
z neobalových
výrobkov, vrátane
ich
zberu
a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore
budú
predmetom
zmluvy
so
zberovou
spoločnosťou, berúc do úvahy § 59 ods. 9 zákona
o odpadoch.

2.

Výšku nákladov na triedený zber v obci
(na oddelené zbierané odpady z obalov a odpady
z neobalových výrobkov) si zmluvné strany dohodli
v prílohe č. 1., tieto zohľadňujú všetky skutočné
náklady na triedený zber v zmysle zákona
o odpadoch .a rozsah triedeného zberu v zmysle
platného všeobecne záväzného nariadenia obce.

3.

ENVI-PAK, a.s. je povinný oznamovať obci celkové
náklady na triedený zber jedenkrát ročne a to vždy
do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

4. V súvislosťou so štandardami zberu obec vopred
oznámi ENVI-PAK, a.s. spôsob, akým zabezpečí
pre príslušný kalendárny rok dodržanie štandardov
zberu na svojom území. Obec je zároveň
oprávnená
požiadať
ENVI-PAK,
a.s.
o uskutočnenie
opatrení
na
zabezpečenie
štandardov zberu na svojom území vrátane výberu
dodávateľa služieb triedeného zberu komunálnych
odpadov; v takomto prípade platí nevyvrátiteľná
domnienka, že obec spolu s takouto žiadosťou
zároveň uplatnila na príslušný kalendárny rok aj
právo podľa článku IV. ods. 4 písm. d) tejto zmluvy.
Článok VII.
Evidencia a výkazníctvo

Článok VI.
Opatrenia na zabezpečenie funkčnosti miestneho
systému triedeného zberu
1.

2.

3.

ENVI-PAK, a.s. alebo ňou poverená osoba
(spravidla zberová spoločnosť) je oprávnená
na základe zistení z priebežných kontrol podľa
článku IV. ods. 2 písm. c) označiť zbernú nádobu,
v ktorej bol zistený prekročený limitný obsah
nečistôt podľa § 59 ods. 9 zákona o odpadoch
(ďalej len „limitný obsah nečistôt“), tak, aby bolo
zrejmé, že vývoz zbernej nádoby nepodlieha
povinnostiam ENVI-PAK, a.s. podľa tejto zmluvy,
a zároveň
oznámiť
túto
skutočnosť
obci.
Vyprázdnenie
takto
označenej
nádoby
a nakladanie s umiestneným odpadom je povinná
zabezpečiť obec v rámci nakladania so zmesovým
komunálnym odpadom, a to pri najbližšom
možnom vývoze, pokiaľ neuplatní postup ods. 2
tohto článku zmluvy.
Ak obec nesúhlasí so zistením podľa ods. 1 tohto
článku
zmluvy,
je
oprávnená
najneskôr
v nasledujúci pracovný deň požiadať ENVI-PAK,
a.s. o vykonanie overenia zloženia obsahu zbernej
nádoby, pričom ENVI-PAK, a.s. je na základe
takejto žiadosti povinný overenie zloženia zbernej
nádoby uskutočniť do troch pracovných dní, a to za
prítomnosti poverenej osoby zastupujúcej obec.
Náklady na overenie znáša ENVI-PAK, a.s.
za predpokladu, že obsah nečistôt neprekročil
limitný obsah nečistôt, v opačnom prípade náklady
znáša obec. V prípade potvrdenia obsahu nečistôt
nad limitný obsah nečistôt je obec povinná
zabezpečiť bezodkladne postup podľa ods. 1 tohto
článku zmluvy.
Zisťovanie podielu odpadov z obalov a odpadu
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1.

ENVI-PAK, a.s. je povinný pri činnostiach
zabezpečovaných na základe zákona o odpadoch
vychádzať z pravdivých a úplných údajov, ktoré jej
spôsobom ustanoveným zmluvou alebo na jej
základe bude poskytovať alebo potvrdzovať obec.

2.

Na účely vykazovania miesta pôvodu odpadov
z obalov, miesta pôvodu odpadov z neobalových
výrobkov a preukazovania zberového podielu
v zmysle zákona o odpadoch budú zmluvné strany
používať tlačivo, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy
(Potvrdenie o mieste pôvodu komunálneho odpadu
a uskutočnenom triedenom zbere).

3.

Vykazovanie a preukazovanie podľa ods.2 tohto
článku zmluvy sa vykonáva tak, že ENVI-PAK, a.s.
zašle po skončení príslušného kalendárneho
mesiaca vyplnené tlačivo podľa prílohy č. 2 zmluvy
na e-mailovú adresu obce (ak nie je osobitne
určená, tak na e-mailovú adresu uvedenú na prvej
strane zmluvy) za účelom jeho potvrdenia zo strany
obce. Ak obec zaslané tlačivo do piatich (5)
pracovných dní od jeho doručenia nerozporuje,
považuje sa za obcou odsúhlasené a plnohodnotne
použiteľné na účely vykázania miesta pôvodu
odpadov a preukázania zberového podielu.

4.

Verifikáciu štvrťročne vykázaného množstva
prostredníctvom príloh č. 2 obec vykoná písomnou
formou do piatich (5) pracovných dní po skončení
príslušného kalendárneho štvrťroka.

5.

Ak obec zistí, že rozsah uskutočnených vývozov
odpadov v obci je odlišný od plánovaného rozsahu,
je povinná ohlásiť spoločnosti ENVI-PAK, a.s.
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reklamáciu, tzn. je povinná bezodkladne, najneskôr
však do piatich (5) pracovných dní informovať
ENVI-PAK, a.s. o tejto skutočnosti a poskytnúť
ďalšie súvisiace informácie, pokiaľ sú obci známe,
ktoré mohli zapríčiniť zmenený rozsah vývozov.
6.

2.

Na
účely
verifikácie
skutočného
rozsahu
uskutočnených
vývozov
odpadov
v obci
v príslušnom kalendárnom mesiaci je rozhodujúce
to, či obec ohlásila voči skutočnému rozsahu
vývozov odpadov uskutočnených v príslušnom
kalendárnom mesiaci reklamáciu podľa ods. 5 tohto
článku zmluvy; v prípade neohlásenia ani jednej
reklamácie platí domnienka, že v príslušnom
kalendárnom mesiaci bol riadne uskutočnený celý
plánovaný rozsah vývozov odpadov.

3.
4.

Platnosť zmluvy zaniká:
a)
písomnou dohodou zmluvných strán o jej
zániku,
b)
písomným odstúpením od zmluvy jednej
zo zmluvných strán, ak druhá zmluvná
strana poruší niektorú z povinností
vyplývajúcich zo zmluvy a nedôjde k náprave
ani
na
základe
písomnej
výzvy
s poskytnutím primeranej dodatočnej lehoty
v dĺžke najmenej jedného mesiaca odo dňa
doručenia výzvy,
c)
písomnou výpoveďou zmluvy zo strany OZV
i bez uvedenia dôvodu s dvojmesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť
prvým
dňom
kalendárneho
mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej
výpovede obci.
V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 4 písm.
b) tohto článku, zmluva zaniká okamihom
doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej
strane.

5.

Ak nie je ďalej v tejto zmluve alebo jej prílohe
dohodnuté inak, zmeny tejto zmluvy je možné
uskutočniť len vo forme písomného dodatku, to sa
nevzťahuje na prílohu č.2, ktorú je možné meniť
len oznámením zo strany ENVI-PAK, a.s.
Pre právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa
použijú príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov Slovenskej republiky.
Dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
ustanovenia tejto zmluvy nahrádzajú akékoľvek
predchádzajúce
zmluvy
a dohody,
ktorých
obsahom je zabezpečovanie financovania alebo
inej podpory triedeného zberu na území obce.
Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch,
z ktorých obec obdrží dva (2) rovnopisy a ENVIPAK, a.s. jeden (1).

Článok VIII.
Opatrenia pre prípad porušenia zmluvy
1.

V prípade porušenia niektorej z dohodnutých
zmluvných povinností je dotknutá strana oprávnená
najprv
písomne vyzvať porušujúcu stranu
na vykonanie nápravy a určí na to primeranú lehotu.
V prípade márneho uplynutia tejto lehoty (nedôjde
k náprave) sa konanie porušujúcej strany bude
považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
Článok IX.
Doručovanie písomností

1.

2.

3.

Písomnosti sa doručujú na adresu (sídlo) obce
a ENVI-PAK, a.s. uvedenú na prvej strane zmluvy,
prípadne, ak to vyplýva z tejto zmluvy elektronickou
formou doručenia e-mailovej správy. Zmenu adresy
(sídla), ako aj zmenu e-mailovej adresy, ktorej sa
zmena týka, povinná bezodkladne oznámiť druhej
zmluvnej strane.

6.

Písomnosť sa považuje za doručenú jej prevzatím
alebo uplynutím odbernej lehoty po jej uložení
na príslušnej pošte, podľa toho, čo nastane skôr.
Písomnosť doručovanú formou e-mailovej správy
alebo elektronickým zverejnením na verejnej
internetovej stránke sa považuje za doručenú dňom
nasledujúcim po dni prijatia potvrdenia o doručení
správy alebo dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
(ďalej len „deň elektronického doručenia“).
Ak pripadne posledný deň odbernej lehoty alebo
deň elektronického doručenia na sobotu, nedeľu
alebo sviatok, je posledným dňom odbernej lehoty
alebo dňom elektronického doručenia najbližší
nasledujúci pracovný deň.

7.

8.

Ak adresát odmietne prijať doručovanú písomnosť,
považuje sa písomnosť za doručenú dňom, kedy
bolo jej prijatie odmietnuté.
Článok X.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva
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nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ust.
§47a ods. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.
Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva
podlieha povinnosti zverejnenia v súlade s ust. §
47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky
zákonník“).
Zmluvné strany sa dohodli, že prílohy č. 1 až č. 3
tejto zmluvy tvoria jej súčasť.

Žitná-Radiša

PO2603202016

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej
obsahu porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne, určite
a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali.

Obec :
Žitná-Radiša

24.03.2020

.........................................................
Ing. Rudolf Botka
starosta obce

ENVI-PAK, a.s.:
Bratislava 01.04.2020

.........................................................
Ing. Mária Podlesná
regionálny manažér/oblastný riaditeľ
spoločnosti ENVI-PAK, a.s.
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Žitná Radiša
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Príloha číslo 1 k Zmluve č. PO2603202016

1. Popis systému triedeného zberu na území obce
1.1 Popis systému triedeného zberu na území obce prostredníctvom nádob / kontajnerov
Zložky v nádobe

Objem Počet
Počet zvozov v jednotlivých mesiacoch
Poznámka/popis
nádoby nádob
frekvencie zvozov
[l]
[ks] jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.

Sklo

1100

5

1

1

2

1

1

Papier

1100

5

1

1

1

1

1

1

Zabezpečuje zberová
spoločnosť

1

1

1

1

1

1

13 x za rok

TEDOS spol. s r.o.

1

1

1

1

1

1

11 x za rok

TEDOS spol. s r.o.

Údaje o počte zvozov v jednotlivých mesiacoch je možne doložiť napríklad aj zberovým kalendárom obce, pokiaľ obsahuje vyššie vyžadované údaje
1.2 Popis systému triedeného zberu na území obce prostredníctvom vriec*
Zložky vo vreci
Plast+kov+VKM

Objem Počet
Počet zvozov v jednotlivých mesiacoch
Poznámka/popis
vreca vriec
frekvencie zvozov
[l]
[ks] jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.
120

256

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

13 x za rok

Zabezpečuje zberová
spoločnosť
TEDOS spol. s r.o.

Údaje o počte zvozov v jednotlivých mesiacoch je možne doložiť napríklad aj zberovým kalendárom obce, pokiaľ obsahuje vyššie vyžadované údaje
*vrecia na triedený zber plast+kov+VKM zabezpečí spoločnosť ENVI-PAK, a.s.
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Žitná Radiša

1.3

PO2603202016

Na zbernom dvore sú umiestnené nasledovné zberné nádoby (kontajner, vrece, big bag, iné - upresnite): obec nemá zberný dvor

Zložky v nádobe

1.4

Objem Počet
Počet zvozov v jednotlivých mesiacoch
Poznámka/popis
nádoby nádob
frekvencie zvozov
[l]
[ks] jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.

Zabezpečuje zberová
spoločnosť

Iné (vyššie nešpecifikované systémy zberu):

Typ zberu

Zložky v nádobe

Typ nádoby

Objem Počet
Počet
nádoby nádob vývozov
za rok
[l]
[ks]

2

Poznámka

Zabezpečuje zberová
spoločnosť

Žitná Radiša

PO2603202016

2. Výška nákladov na triedený zber v obci Žitná Radiša
A: Názov zberovej spoločnosti: TEDOS spol. s r.o.
Sídlo (adresa): Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:

314 494 50

Platnosť zmluvy do: ................................

Celkový ročný náklad na zabezpečenie triedeného zberu v obci : 4 407,43 EUR bez DPH
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