
 

  
 
 

  

Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2017/23 

23. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

23. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

Návrh na schválenie uzavretia zmluvy medzi mestom Dunajská Streda a záujmovým 

združením právnických osôb ELEKOS, so sídlom Párovská 44, 949 01 Nitra, IČO: 

37857690, ako organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly. 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város és az ELEKOS, jogi személyek érdekvédelmi 

szövetsége mint gyártói felelősségi szervezet, (székhely Párovská 44, 949 01 Nyitra) 

azonosítószám: 37857690 közötti szerződés megkötésének jóváhagyására.  

 

 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preverila: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:   Ing. Juraj Hervay, vedúci odboru investičného  a technického 

Felelős:       

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat                  

                  

    s c h v a ľ u j e    
uzavretie zmluvy medzi mestom Dunajská Streda a  záujmovým 

združením právnických osôb ELEKOS, so sídlom Párovská 44, 

949 01 Nitra, IČO: 37857690, ako organizáciou zodpovednosti 

výrobcov pre obaly s účinnosťou od 1.1.2018, predmetom ktorej 

je prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi z 

obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene 

vyzbieraných z komunálnych odpadov a to predloženom rozsahu. 

 
 

 

 

 

        November 2017 

         2017. november 
 



 

Dôvodová správa 

 

 

Podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v z.n.p. je organizácia zodpovednosti 

výrobcov pre obaly povinná uzavrieť s obcou zmluvu na prevádzkovanie systému združeného 

nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z 

komunálnych odpadov  a obec je povinná umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre 

obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov. 

 

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca systém združeného 

nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z 

komunálnych odpadov, môže takú činnosť zabezpečovať v obci len na základe zmluvy s obcou 

(§ 59 ods. 2 zákona o odpadoch). Od 1.7.2016 platí pre odpady z obalov a neobalových 

výrobkov, že obce sú povinné zabezpečovať a financovať triedený zber pre papier, plasty, kovy 

a sklo podľa nového zákona. 

 

Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná zabezpečiť odobratie celého množstva 

oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu                       

z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu.  

 

Mesto Dunajská Streda malo uzavretú Zmluvu č. ZO9172015089 zo dňa 30.06.2016 na 

prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových 

výrobkov so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 

35 858 010, ktorú  organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vypovedalo dňom 

31.12.2017. Výpoveď zmluvy vzalo na vedomie Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 

492/2017/21 zo dňa 26. septembra 2017. 

 

FCC Slovensko s.r.o.  so sídlom Bratislavská 18, 900 51  Zohor (spoločnosť, ktorá 

zabezpečuje zber a odvoz komunálneho odpadu na území mesta Dunajská Streda) a ELEKOS 

ako organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly sa vzájomne dohodli na financovaní a na 

rozsahu činnosti na území mesta Dunajská Streda. Vzhľadom na uvedené sa predkladá návrh 

na uzavretie zmluvy medzi mestom Dunajská Streda a  záujmovým združením právnických 

osôb ELEKOS, so sídlom Párovská 44, 949 01 Nitra, IČO: 37857690, ako organizáciou 

zodpovednosti výrobcov pre obaly, predmetom ktorej je prevádzkovanie systému združeného 

nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných        

z komunálnych odpadov. 

 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Priska Czúfalová, referát právny 

Kidolgozta:  

 


