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V Nitre, dňa 23.10.2018

vec: vÝpovEĎ zMLuVY

organizácia zodpovednosti vrirobcov ELEKOS (oZV ELEKOS), so sídlom Párovská 44,949 01 Nitra,

lČo: gzgsz690, zapísaná vregistri záujmovrých združení okresného úradu v Nitre pod č. 3/2oo7,
týmto dáva

výpoveď

Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
a neobalorĺých výrobkov (dälej len,,zmluva"), uzatvorenej dňa Ż3.Ll.2oL7.

V súlade s ustanovením čl. 2 ods. 4 písm. b) zrnluvy bude zlnluvrrý vzťah medzi ozv ELEKos
a mestom Turzovka (lČo: oo314331) založený touto zmluvou ukončený ku dňu 3L. t2.2o18.

Zmluvné strany majú povinnosť vzájomného vysporiadania svojich práv a povinností vypl'ývajúcich
im zo zmluvných podmienok aj po skončení predmetnej zmluvy.

s úctou,

i ' ':

lng. Štefan Straňák
v'ýkonný riaditeľ oZV ELEKos
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C
organizácia zodpovednosti
výrobcov

YáŽený pán primátor,

vzhľadom na zníženie trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov ELEKOS na rok
2oL9 zdôvodu vypovedania zmluvnej spolupráce zo strany niektorých zastúpených v'ýrobcov

obalov/neobalových rnýrobkov, sme ako oZV nútený pristúpiť k zníženiu počtu obcí, v ktorých
zabezpečujeme organizáciu a financovanie triedeného zberu komunáĺnych odpadov. Z uvedeného
dôvodu vám ako prílohu tohto listu zasielame výpoved'nášho vzájomného zmluvného vzťahu. Na

základe uvedeného bude naša zmluvná spolupráca ukončená ku dňu 3L.72.Żot8.

V zostávajúcom období kalendárneho roku 2018 si Vás dovoľujem ubezpečiť o riadnom
splnenívšetkých povinností a záväzkov, ktoré oZV ELEKos vypl'ývajú z nášho zmluvného vzťahu, resp.
so zmluvného vzťahu so spoločnostbu zabezpečujúcou vrýkon triedeného zberu komunálnych
odpadov vo vašom meste. V tejto súvisĺosti si vás dovoľujem rovnako požiadať o riadne plnenie vašich
zmluvných povinností, predovšetkým vo vzťahu k zasielaniu evidenčných údajov týkajúcich sa
triedeného zberu komunálnych odpadov oZV ELEKos.

Dovoľujem si Vám touto cestou pod'akovať za doterajšiu spoluprácu s oZV ELEKos a zároveň
vyjadriť presvedčenie o vašej spokojnosti s doterajšími službami poskytovanými oZV ELEKos mestu
Turzovka. Verím, že aktuálna situáciu nebude prekážkou pre prípadnú obnovu našej vzájomnej
spolupráce v budúcnosti.

s úctou

lng. Štefan Straňák
výkon ný riad iteľ oZV ELEKos
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