B –01/2012
ZMLUVA
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 39 ods. 7 zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 7 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov
a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:

Sídlo:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Všeobecná úverová banka Bratislava - mesto
6327012/0200
603 481
(ďalej len „hlavné mesto“)

a

Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
Zastúpená:
Kontakt:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., v skrátenej
forme obchodného mena s označením „CENVIS s.r.o.“
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
P.O.BOX 9, 810 00 Bratislava
konateľmi spoločnosti: Mgr. Pavol Takáč, Mgr. Erik Werner,
Mgr. Zuzana Zajíčková
Tel. č.: 02/3355 4200
TATRA BANKA, a.s.
2621520577/1100
35820551
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 24949/B
(ďalej len „oprávnená osoba“)

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
(1) Hlavné mesto je podľa § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
zodpovedné za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi,
ktoré vznikli na jeho území.
(2) Oprávnená osoba je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je podnikanie
v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti a podnikanie v oblasti
nakladania s nebezpečným odpadom. Oprávnenej osobe bola podľa § 15 zákona
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o odpadoch vykonaná registrácia Obvodným úradom životného prostredia v Bratislave,
dňa 08.08.2011, registračné číslo: 64/2011/BA (ďalej len „registrácia“).

Článok 2
PREDMET ZMLUVY
(1) Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri nakladaní
s nasledovnými druhmi komunálneho odpadu vzniknutými a zozbieranými na území
hlavného mesta a zaradenými podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
neskorších predpisov do skupiny 20 Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné
odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu:
P.č.

Podskupin
a odpadu
20 01
Číslo
druhu
odpadu

1.

20 01 33
20 01 34
(ďalej len „odpad“).
2.

Názov podskupiny odpadu
Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov
(okrem 15 01)
Názov druhu odpadu

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02
alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

Kategória

Nebezpečný

Ostatný

(2) Oprávnenej osobe vzniká právo nakladať s odpadom uvedeným v odseku 1 na území
hlavného mesta, dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, za podmienok
stanovených v tejto zmluve.
Článok 3
POVINNOSTI OPRÁVNENEJ OSOBY PRI NAKLADANÍ S ODPADOM
(1) Oprávnená osoba sa zaväzuje:
a) vykonávať zber a zabezpečiť odber, prepravu a zhodnotenie odpadu vzniknutého na
území hlavného mesta,
b) zabezpečiť zber odpadu v zberných nádobách na to určených a na zberných miestach
dohodnutých na základe zmluvy so zhodnocovateľom použitých batérií a
akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a) zákona
o odpadoch (ďalej len „zhodnocovateľ“),
c) odovzdať odpad na následné zhodnotenie, tzn. spracovanie a recykláciu použitých
batérií a akumulátorov zhodnocovateľovi.
(2) Oprávnená osoba sa ďalej zaväzuje:
a) poskytnúť hlavnému mestu za účelom spracovania harmonogramu triedeného zberu do
15. júna a do 31.decembra v príslušnom kalendárnom roku nasledovné údaje:
1. zbierané zložky komunálneho odpadu,
2. termín zberu odpadu,
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3.

miesta pre umiestnenie kontajnerov a zberných nádob na odpad,

b) zaraďovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu, s ktorými nakladá, podľa vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,
c) viesť a uchovávať evidenciu podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 283/2001 Z. z.“)
o množstve prijatých zložiek komunálneho odpadu a o spôsobe zhodnotenia, prípadne
zneškodnenia odpadu, s ktorým nakladá, podľa mestských častí,
d) zasielať hlavnému mestu mesačne vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“, uvedené
v prílohe č. 3 vyhlášky č. 283/2001 Z. z., za každú mestskú časť, a to do piateho (5)
dňa nasledujúceho mesiaca, ak v kalendárny mesiac oprávnená osoba nevyzbierala
žiaden odpad, pre splnenie tejto povinností postačuje zaslanie písomného prehlásenia
oprávnenej osoby o tejto skutočnosti elektronickou formou na adresu
ozp@bratislava.sk.
e) zasielať hlavnému mestu vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní
s ním“, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 vyhlášky č. 283/2001 Z. z. do piateho
(5) dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka,
f)

zasielať hlavnému mestu vyplnený formulár „Ročný výkaz o komunálnom odpade
z obce“ podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z.,
ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014,
do 10. januára za predchádzajúci kalendárny rok.
(3) Oprávnená osoba si je vedomá povinnosti:

a) dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších
predpisov,
b) plniť Program odpadového hospodárstva komunálneho odpadu a drobných stavebných
odpadov hlavného mesta.
(4) Oprávnená osoba je ďalej povinná:
a) zabezpečiť čistotu a poriadok na miestach zberu odpadu; bezodkladne odstrániť odpad
z miesta zberu odpadu, rozptýlený na verejných priestranstvách a znečistenie, ktoré
vzniklo pri manipulácii s odpadom,
b) pri zbere a odbere postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a ku škodám
na životnom prostredí a majetku,
c) bezodkladne informovať hlavné mesto o zmenách prípadne zrušení registrácie
uvedenej v článku 1 ods. 2 tejto zmluvy.
Článok 4
ÚHRADA NÁKLADOV
(1)

Táto zmluva je bezodplatná.
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(2) Oprávnená osoba nemá nárok na finančné plnenie za nakladanie s odpadmi
v súlade s touto Zmluvou.

Článok 5
KONTROLA
Zmluvné strany sa dohodli, že hlavné mesto má právo kontrolovať plnenie zmluvy za
týchto podmienok:
a) zamestnanci hlavného mesta vykonávajúci kontrolu sú povinní sa preukázať
splnomocnením a
b) oprávnená osoba umožní týmto zamestnancom nerušený vstup do svojich
prevádzkových priestorov pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov a umožní
nahliadnuť do účtovných a písomných dokladov súvisiacich s činnosťou vyplývajúcou
z tejto zmluvy.
Článok 6
SANKCIE
(1) Zmluvné strany sa dohodli, že ak oprávnená osoba poruší niektorú z povinností
uvedených v tejto zmluve, hlavné mesto je oprávnené jej uložiť zmluvnú pokutu vo výške 500
eur.
(2) Zmluvnú pokutu je oprávnená osoba povinná uhradiť do 30 dní od jej uloženia na
účet hlavného mesta.
(3) Zmluvné strany sa dohodli, že hlavné mesto je oprávnené podľa § 545 ods. 2
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 509/1991 Zb. domáhať sa
u oprávnenej osoby náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Za škodu sa považuje aj
sankcia uložená hlavnému mestu rozhodnutím štátneho orgánu za porušenie povinností
vyplývajúcich z platných právnych predpisov súvisiacich s nakladaním s odpadom v rozsahu
predmetu tejto zmluvy, a to z dôvodu porušenia povinností oprávnenej osoby. Hlavné mesto
je povinné použiť všetky opravné prostriedky voči tomuto rozhodnutiu, vrátane žaloby alebo
opravného prostriedku na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej
správy podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.
(4) Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnená osoba v prípade vzniknutých škôd a
havárií nemá nárok na finančné vyrovnanie.
Článok 7
DOBA TRVANIA A UKONČENIE ZMLUVY
(1) Táto zmluva sa uzatvára na tri (3) roky a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej
podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
(2) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
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b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu,
výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia
výpovede druhej zmluvnej strane,
c) zrušením registrácie uvedenej v článku 1 ods. 2 tejto zmluvy,
d) zánikom oprávnenej osoby bez právneho nástupcu alebo
e) písomným odstúpením od zmluvy zo strany hlavného mesta v prípade takého konania
oprávnenej osoby, ktoré by viedlo k začatiu správneho konania o uložení pokuty za
správny delikt podľa § 78 zákona o odpadoch; odstúpenie od zmluvy sa stane účinné
dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Článok 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody
alebo ak to bude vyplývať zo zmien platných právnych predpisov, a to formou písomného
dodatku.
(2) Právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona o odpadoch a ostatnými
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
(3) Zmluvné strany sa zaväzujú, že spory vzniknuté z realizácie tejto zmluvy sa
pokúsia riešiť predovšetkým formou zmieru. V prípade neúspechu sa tieto spory budú
riešiť cestou príslušných súdov Slovenskej republiky.
(4) Prípadne ustanovenia zmluvy, ktoré sa stanú neplatnými v dôsledku zmien
príslušných právnych predpisov, nezakladajú neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa
zaväzujú upraviť tieto ustanovenia tak, aby nová úprava bola čo najbližšie úprave pôvodnej
a umožnila dosiahnuť účel tejto zmluvy.
(5) Zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
každá zo zmluvných strán obdrží po troch (3) vyhotoveniach.
(6) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými
stranami.
(7) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Za hlavné mesto SR Bratislavu:

Za CENVIS s.r.o.:

......................................................................... .........................................................................
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doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor hl.m. SR Bratislavy

Mgr. Pavol Takáč,
Mgr. Erik Werner,
Mgr. Zuzana Zajíčková
konateľ
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