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Výpoveď Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 

Vážená pani starostka, 

naša spoločnosť NATUR-PACK, a.s., so sídlom Bajkalská 25,821 01 Bratislava. IČO: 35 979 
798, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddíel: Sa, vložka č.: 3815/B 
(ďalej len „NATUR-PACK"), v súčasnosti autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov, 
má s obcou Vtáčkovce, IČO: 00 691 305 (ďalej len „Obec") uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení 
systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 29.6.2016 v znení Dodatku č. 2 
(spolu ďalej len .Zmluva"), ktorej predmetom je dohoda o zabezpečenf systému združeného 
nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov v Obci. 

Z dôvodu legislatívneho záväzku zabezpečiť vyrovnanosť systému medzi počtom obyvateľov 
v zazmluvnených obciach a trhovým podielom namí zastúpených výrobcov, NATUR-PACK 
týmto v zmysle ustanovení Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, z vyššie 
uvedeného dôvodu, vypovedá Zmluvu s Obcou, ktorej výpovedná lehota uplynie ku dňu 
31.12.2019. 

V tejto súvislostí Vám odporúčame, aby ste v čo najkratšom čase informovali 
Koordinačné centrum KC OBALY, družstvo, so sfdlom. Laténska 14. 851 10 Bratislava, 
e-mail: kcobaly@kcobaly.sk o skutočnosti, že od 1.1.2020 Vaša Obec nemá uzatvorenú
zmluvu so žiadnou Organizáciou zodpovednosti výrobcov.

Zároveň Vás ubezpečujeme. že do konca roka 2019 bude spoločnosť NATUR-PACK 
plniť všetky svoje záväzky vyplývajúce z predmetnej Zmluvy. 

Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu. 

S pozdravom 

,,;D .. predseda, predstavenstva 

NATUR-PACK, a.s. 

Bajkalská 25, 821 01 Bratislava 

ŕi\ ŕ:::\ @ @Tel.: +421 2 700 ll 222 1 Fax: +421 2 700 21 225
� � 

o 

l!:lJ E�mail: office@naturpadc.sk I www.naturpack.sk 
Brio� $�nit. Tho--o b.anh I ti-slo učw lJBAN): SK94110000000029 2370 '4118 I 1CO: 35 979 798 I lt': OPH $!(202213037' 


