B –08/2013
ZMLUVA
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 39 ods. 10 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
Československá obchodná banka, a.s.
25827813/7500
36 854 140

(ďalej len „hlavné mesto“)
a

Sídlo:
Zastúpená:
Oprávnený konať
vo veciach zmluvných:

Kontakt:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, 826 09 Bratislava
Ing. Pavol Malinovský, predseda predstavenstva
Ing. Radoslav Jakab, člen predstavenstva
Ing. Pavol Malinovský, generálny riaditeľ na základe plnej moci
zo dňa 07.03.2012, uvedenej v prílohe č. 1, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť zmluvy
+421 2/48777001, pavol.malinovsky@bionergy.sk
VÚB, a.s.
2682867451/0200
45 322 317
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, vložka číslo: 4932/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.
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(2) Oprávnená osoba je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je podnikanie v oblasti
nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.
(3) Oprávnená osoba pri podpise tejto zmluvy predložila rozhodnutie Obvodného úradu
životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
obvodu, č. OHo/2013/1910/2/GRE/V zo dňa 21.08.2013, ktorým jej bol udelení súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c)
zákona o odpadoch uvedených v článku 2 ods. 1 zmluvy.

Článok 2
PREDMET ZMLUVY
(1) Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri nakladaní
s nasledovnými zložkami 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:
Číslo
druhu
odpadu
20 01 25
20 03 04

Názov druhu odpadu

Kategória

jedlé oleje a tuky
kal zo septikov

Ostatný
Ostatný
(ďalej len „odpad“).

(2) Oprávnenej osobe vzniká právo nakladať s odpadom uvedeným v odseku 1 na území
hlavného mesta, dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, za podmienok
a v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.
(3) Oprávnená osoba vykonáva zhodnocovanie odpadu v zariadení na prevádzke:
BIOENERGY, a.s., Kalové, plynové a energetické hospodárstvo (KPaEH) pri ČOV
Petržalka, Betliarska 2, 851 07 Bratislava.

Článok 3
POVINNOSTI OPRÁVNENEJ OSOBY PRI NAKLADANÍ S ODPADOM
(1) Oprávnená osoba sa zaväzuje zhodnocovať odpad dovezený od tretích osôb (externých
dodávateľov) činnosťou R 3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré
sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických
transformačných procesov) na prevádzke uvedenej v článku 2 ods. 3 zmluvy v rozsahu
a za podmienok stanovených v rozhodnutí uvedenom v článku 1 ods. 3 tejto zmluvy.
(2) Oprávnená osoba je povinná nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby
nedochádzalo k:
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1. riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
2. obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
3. nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
(3) Oprávnená osoba sa ďalej zaväzuje:
a) zaraďovať jednotlivé zložky komunálnych odpadov, s ktorými nakladá, podľa
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,
b) viesť a uchovávať evidenciu podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch (ďalej len „vyhláška č. 310/2013 Z. z.“) o množstve prijatých
zložiek komunálneho odpadu a o spôsobe zhodnotenia, prípadne zneškodnenia
odpadu, s ktorým nakladá,
c) zasielať hlavnému mestu mesačne vyplnené tlačivo „Evidenčný list zariadenia na
zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov“, uvedené v prílohe č.11 vyhlášky
č. 310/2013 Z. z., a to najneskôr do 10. januára za predchádzajúci kalendárny rok,
d) zasielať hlavnému mestu vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní
s ním“, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8 vyhlášky č.310/2013 Z. z., a to
najneskôr do 10. januára za predchádzajúci kalendárny rok,
e) 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
v znení neskorších predpisov, a to najneskôr do 10. januára za predchádzajúci
kalendárny rok.
(4) Oprávnená osoba je ďalej povinná:
a) zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky zberu odpadov,
b) 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,
c) plniť Program odpadového hospodárstva komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov hlavného mesta,
d) bezodkladne informovať hlavné mesto o zmene rozhodnutia uvedeného v článku 1
ods. 3 tejto zmluvy.
Článok 4
ÚHRADA NÁKLADOV
(1) Táto zmluva je bezplatná.
(2) Oprávnená osoba nemá nárok na finančné plnenie z rozpočtu hlavného mesta za
nakladanie s odpadmi v súlade s touto zmluvou.
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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 udeleným
poverením na predmetnú činnosť a
b) oprávnená osoba umožní týmto zamestnancom nerušený vstup do svojich
prevádzkových priestorov pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov a umožní
nahliadnuť do 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 požadovať od oprávnenej osoby
zmluvnú pokutu vo výške do 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 domáhať sa u oprávnenej
osoby náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Zmluvné strany sa dohodli, že
oprávnená osoba v prípade vzniknutých škôd a havárií nemá nárok na finančné
vyrovnanie od hlavného mesta.

Článok 7
DOBA TRVANIA A UKONČENIE ZMLUVY
(1) Táto zmluva sa uzatvára dobu určitú, do 21.8.2018.
(2) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
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) zánikom oprávnenej osoby bez právneho nástupcu alebo
d) 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.
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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
Obchodného zákonníka, 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.
(8) Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:
Príloha č. 1 – Ing. Pavol Malinovský - plná moc zo dňa 07.03.2012

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Za hlavné mesto:

Za oprávnenú osobu:

......................................................................... .........................................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v. r.
Ing. Pavol Malinovský, v. r.
primátor hl.m. SR Bratislavy
generálny riaditeľ
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