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Dôvodová správa
k materiálu Informácia o zámere uzavrieť zmluvu s OZV (organizáciou zodpovednosti
výrobcov) podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Mesto Prievidza je v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. odpadoch povinné mať uzatvorenú zmluvu
s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá financuje systém zberu triedených zložiek
komunálneho odpadu v meste (t. j. plasty, papier, sklo, kovové obaly, VKM). Zároveň o zmene OZV
je potrebné oboznámiť všetky podnikajúce osoby na území mesta, ktoré musia uzavrieť
s príslušnou OZV tiež zmluvy.
Dňa 31. 12. 2017 uplynie výpovedná lehota s OZV Natur-pack, súčasným zmluvným partnerom
mesta.
V priebehu tohto roka sa uskutočnili rokovania na úrovni vedenia mesta - p. zástupcu primátora
s tromi najväčšími OZV – Envi-pak, Natur-pack, Elekos v spolupráci so zberovou spoločnosťou
T+T, a. s..
Spoločnosť Envi-pak deklarovala, že sa k spolupráci vie vyjadriť najskôr v decembri 2017.
Spoločnosť Natur-pack sa v termíne písomne nevyjadrila.
Spoločnosť ELEKOS predložila návrh zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania
s odpadmi z obalov v štandardnom znení.
Hlavnou úlohou OZV ELEKOS bude v súlade s udelenou autorizáciou zabezpečovať
funkčný systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových
výrobkov, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov vznikajúcich v meste.
OZV je povinná zabezpečiť, v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o odpadoch,
výkon informačných, propagačných a vzdelávacích aktivít na území mesta, ktorých cieľom je
prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia obyvateľov mesta v oblasti nakladania
s oddelene zbieranými zložkami KO vznikajúcimi v mesta.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a môže zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán
alebo jednostrannou písomnou ktorejkoľvek zmluvnej strany k 31. 12. príslušného
kalendárneho roka.
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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie:
návrh na uzatvorenie zmluvy s OZV (organizáciou zodpovednosti výrobcov) Združenie ELEKOS,
Párovská 44, Nitra podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, s účinnosťou od 1. 1. 2018,
II. schvaľuje – neschvaľuje:
uzatvorenie zmluvy s OZV (organizáciou zodpovednosti výrobcov) Združenie ELEKOS, Párovská
44, Nitra, podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, s účinnosťou od 1. 1. 2018.
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