
Vážená pani starostka, Vážený pán starosta, Ctený obchodný partner                                                                                                                                                                                                       

Vec: USMERNENIE 
          
           Spoločnosť ENVI – PAK, a.s., so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 2, IČO: 35 858 010 (ďalej len 
„spoločnosť ENVI – PAK, a.s.“) s Vami uzatvorila zmluvu 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 (ďalej len „zákon o odpadoch“), ktorej predmetom je 
rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov 
pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce. Na základe 
vzájomnej zmluvnej spolupráce si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledovné.    
  
 V zmysle § 80 ods. 1 zákona o odpadoch, komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na 
území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická 
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností 
tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.  

 Na základe vyššie uvedeného komunálnym odpadom nie je odpad vznikajúci pri bezprostrednom výkone 
činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.  

V zmysle § 58 ods. 1 zákona o odpadoch, pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho 
odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov 
alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov. 

  
          Na základe vyššie uvedeného a v súlade s ustanoveniami zmluvy si Vás dovoľujeme upozorniť, že 
v zmysle zákona o odpadoch podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území obce/mesta, 
a ktorých podnikateľskou činnosťou odpady vznikajú, sú plne zodpovedné za zabezpečenie triedeného zberu 
svojich odpadov. Vyššie uvedené podnikateľské subjekty sú povinné zabezpečovať triedený zber na vlastné 
náklady a na vlastnú zodpovednosť. Náklady na zabezpečenie triedeného zberu odpadov vyššie uvedených 
podnikateľských subjektov nehradí ENVI – PAK, a.s. ako organizácia zodpovednosti výrobcov, ale hradí ich 
podnikateľský subjekt, ktorého činnosťou tento odpad vzniká.           
   

Poznámka: 

Inými slovami povedané- ak máte v obci pohostinstvo, krčmár nesmie vhadzovať fľaše do zberných nádob, ktoré 

tam umiestnila obec pre občanov. To isté platí pre potraviny, zmiešané tovary, rôzne iné prevádzky a podniky 

v obci. Všetci si to musia zabezpečiť sami uzatvorením zmluvy so zberovou spoločnosťou, ktorú si vyberú 

a samozrejme aj zaplatia. 

  S pozdravom a za krajší život,                                                                                                                          

                                                                                                                       
                                           Igor Miškolci 
                                                                                                                            obchodný zástupca 
                                                                                                                      spoločnosti ENVI - PAK, a.s.

 


