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Bratislava, 14.9.2017

VEC: Výpoveď zmluvy
Spoločnosť ENVI - PAK, a. s., so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35858010,
zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo 3128/B,
týmto dáva výpoveď Zmluvy č. VMI0910201S06A
Na základe vyššie uvedeného trojmesačná

výpovedná lehota uplynie ku dňu 31.12.2017.

Zmluvné strany sú povinné aj po skončení zmluvy vzájomne si vysporiadať
vyplývajúce im zo zmluvných podmienok.

svoje práva a povinnost],

Spoločnosť ENVI - PAK, a. s. v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o odpadoch")
s Vami
v minulosti
uzatvorila vyššie uvedenú zmluvu, ktorej predmetom
je zabezpečenie prevádzky
a financovania
triedeného
zberu na území Vašej obce na základe jej zahrnutia do systému
združeného nakladania s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov, ktorý prevádzkuje organizácia
zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK ( ďalej len" OZV{().
Po prijatí zákona o odpadoch ENVI - PAK prijal do systému združeného nakladania všetky
mestá a obce, ktoré prejavili záujem o spoluprácu v rámci ponúknutých podmienok. Novela zákona
o odpadoch však opätovne prechádza závažnou zmenou a je tohto času predložená na schválenie
parlamentu.
Aplikačná novela zákona o odpadoch, ako aj aktuálny stava pretrvávajúce
_združeného
nakladaniavyžadujú
od OZV optimalizáciu v rámci systémutriedeného

problémy na trhu
zberu. OZ~ podľa

_.

návrhu novely zákona musí dodržiavať vyrovnanosť medzi objemami obalov a neobalových výrobkov
uvedených na trh zmluvnými výrobcami a počtom obyvateľov v zmluvných obciach. V dôsledku
takýchto legislatívnych požiadaviek, ktorých splnenie sa v praxi vyžaduje, je OZV ENVI-PAK nútená
pristúpiť k vypovedaniu zmluvných vzťahov s obcami.
Spoločnosť ENVI-PAK, a.
vzťah, dovoľuje
legislatívnej

S.

tak na základe vyššie uvedených skutočností

si Vám poďakovať

situácie a aktuálnych

za doterajšiu

problémov

spoluprácu

a vyjadriť

v oblasti triedeného

ukončuje

nádej,

zmluvný

že po vyriešení

zberu nastanú také podmienky,

ktoré umožnia obnovu vzájomnej spolupráce.
S úctou
Mgr. Han
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