Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave
vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s § 81 ods. 13
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva“)

Názov

: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zastúpené

: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

Sídlo

: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava

IČO

: 00 603 481

DIČ

: 2020372596

bankové spojenie

: Československá obchodná banka, a. s.

IBAN

: SK37 7500 000 0000 258 29 413

SWIFT

: CEKOSKBX

(ďalej len „Hlavné mesto“)

a
obchodné meno

: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

sídlo

: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

zastúpené

: RNDr. Branislav Cimerman, predseda predstavenstva
Ing. Július Papán – podpredseda predstavenstva

IČO

: 00 681 300

DIČ

: 2020318256

IČ DPH

: SK 2020318256

zápis

: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel : Sa, vložka č. 482/B

bankové spojenie

: Československá obchodná banka, a. s.

IBAN

: SK37 7500 0000 0000 2533 2773

SWIFT

: CEKOSKBX

(ďalej ako ,,Spoločnosť“)
(Hlavné mesto a Spoločnosť ďalej aj ako „zmluvné strany“)
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Preambula
Dňa 24. 11. 1993 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o zbere a preprave komunálneho odpadu
a Zmluvu o zneškodňovaní komunálneho odpadu. Následne dňa 30. 05. 1994 uzatvorili zmluvné
strany Zmluvu o zbere a odvoze triedeného komunálneho odpadu (ďalej spolu aj ako „Pôvodné
zmluvy“). Vzhľadom na zmenu legislatívy, v súlade s § 135 ods. 14 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), všeobecne
záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a o zmene a doplnení 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 v znení
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2016 (ďalej
len „VZN č. 4/2016“), platného Programu odpadového hospodárstva hlavného mesta SR Bratislavy
a platných rozhodnutí udelených Spoločnosti príslušným orgánom štátnej správy odpadového
hospodárstva, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy, pričom sa dohodli, že
účinnosťou tejto Zmluvy zanikajú Pôvodné zmluvy v celom rozsahu.

Článok I
Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere, preprave,
zhodnocovaní a zneškodňovaní triedených zložiek komunálnych odpadov, zmesového
komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov a vytriedených zložiek komunálnych
odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktoré vznikli na území
mesta Bratislavy. Ide o nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 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
z triedeného zberu:
Por. Druh

Názov druhu odpadu

Kategória

č.

odpadu

1

200101

papier a lepenka

O

2

200102

sklo

O

3

200110

šatstvo

O

4

200111

textílie

O

odpadu

2

5

200113

rozpúšťadlá

N

6

200114

kyseliny

N

7

200115

zásady

N

8

200117

fotochemické látky

N

9

200119

pesticídy

N

10

200121

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

11

200123

12

200125

jedlé oleje a tuky

O

13

200126

oleje a tuky iné ako uvedené v 200125

N

14

200127

15

200128

16

200129

detergenty obsahujúce nebezpečné látky

N

17

200130

detergenty iné ako uvedené v 200 29

O

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako
uvedené v 200127

N

N

O

batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602, alebo
18

200133

160603 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce

N

tieto batérie
19

200134

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133

O

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
20

200135

uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné

N

časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako

21

200136

22

200137

drevo obsahujúce nebezpečné látky

N

23

200138

drevo iné ako uvedené v 200137

O

24

200139

plasty

O

25

200141

odpady z vymetania komínov

O

26

200140

zmiešané kovy

O

27

200201

biologicky rozložiteľný odpad

O

28

200307

objemný odpad

O

29

200308

drobný stavebný odpad

O

uvedené v 200121, 200123 a 200135

O

(ďalej aj ako „komunálny odpad“).
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2. Spoločnosť sa zaväzuje vykonávať zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu (20 03
01) formou množstvového zberu v súlade s § 9, 10 a 10a VZN č. 4/2016 a za podmienok
určených touto Zmluvou.
3. Spoločnosť sa zaväzuje vykonávať zber a prepravu

odpadov z obalov a neobalových

výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov:
Por.

Druh

Názov druhu odpadu

Kategória

č.

odpadu

1

200101 papier a lepenka

O

2

200102 sklo

O

3

200103

4

200139 plasty

O

5

200140 kovy

O

odpadu

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
(kompozity na báze lepenky)

O

a to v súlade s § 11 a 12 VZN č. 4/2016 a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
4. Odpady z plastov (20 01 39) sa zbierajú spolu s viacvrstvovými kombinovanými materiálmi
na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) (20 01 03) a kovmi (20 01 40).
5. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečovať dotrieďovanie odpadov uvedených v odseku 4 tohto
Článku tejto Zmluvy na ich jednotlivé zložky.
6. Spoločnosť sa zaväzuje vykonávať zber a prepravu biologicky rozložiteľných odpadov
zo záhrad (20 02 01) a zabezpečovať dodanie kompostovacích zásobníkov a zberných nádob
do domácností v individuálnej bytovej výstavbe (ďalej len „IBV“) v súlade s § 13 VZN
č. 4/2016 a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
7. Spoločnosť sa zaväzuje prevádzkovať zariadenie na zber odpadov, umiestnené na Starej
Ivánskej ceste 2 v Bratislave, ktoré plní pre Hlavné mesto prevádzku zberného dvora odpadov
za účelom zberu a ďalšieho nakladania s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu
a množstvového zberu drobného stavebného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených
v právoplatnom rozhodnutí – súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a zberné
miesto v Mestskej časti Bratislava - Rača – Pri Šajbách (ďalej len „MČ Rača“) za účelom
zberu a ďalšieho nakladania so zložkami komunálnych odpadov (objemný odpad, biologicky
rozložiteľný odpad z údržby zelene, odpady z obalov a neobalových výrobkov zbieraných
spolu s odpadmi z obalov), po udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
v rozsahu a za podmienok uvedených v právoplatnom rozhodnutí, prípadne ďalší zberný dvor
zriadený Hlavným mestom po písomnej dohode so Spoločnosťou. Pre odstránenie
akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že prevádzkovanie iného zberného
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dvora, ako sú definované v tomto odseku, nie je zahrnuté v odplate v zmysle Článku VII tejto
Zmluvy.
8. Spoločnosť sa zaväzuje vykonávať triedený zber:
a. zberom zložiek triedeného komunálneho odpadu uvedených v Článku. I ods. 3 tejto
Zmluvy (ďalej len „odpady z obalov“) z rozmiestnených kontajnerov na triedené
zložky komunálneho odpadu na stanovištiach kontajnerov zmesového komunálneho
odpadu, resp. vedľa stanovišťa kontajnerov zmesového komunálneho odpadu,
b. zberom odpadov z obalov z rozmiestnených kontajnerov na zberných hniezdach
umiestnených

v

IBV,

prípadne

formou

kalendárového

zberu

v oblastiach

nedostupných zvozovej technike Spoločnosti a v oblastiach zrušeného zberného
hniezda z dôvodu neustáleho znečisťovania okolia zberného hniezda,
c. zberom odpadov z obalov zo zberných dvorov uvedených v odseku 7 tohto Článku
Zmluvy a zberných dvoroch mestských častí v súlade s § 21 VZN č. 4/2016.
d. mobilným zberom oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností
s obsahom škodlivých látok podľa § 20 VZN č. 4/2016:
Por. Druh

Názov druhu odpadu

Kategória

č.

odpadu

1

200113

rozpúšťadlá

N

2

200114

kyseliny

N

3

200115

zásady

N

4

200117

fotochemické látky

N

5

200119

pesticídy

N

6

200121

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

7

200123

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

8

200125

jedlé oleje a tuky

O

9

200126

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

N

10

200127

11

200128

12

200129

13

200133

14

200134

15

200135

odpadu

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné
látky
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01
27
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 a 16 06 03
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné látky

N

O
N
N
O
N

5

16

200136

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

O

9. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečovať odstraňovanie nezákonne umiestneného komunálneho
alebo drobného stavebného odpadu a jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie v rámci zberných
hniezd a nelegálnych skládok.
10. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečovať údržbu a dezinfekciu zberných nádob a kontajnerov
minimálne 1 krát ročne. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že povinnosť
podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na kompostovacie zásobníky a polopodzemné
zberné nádoby.
11. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečovať zber a prepravu vianočných stromčekov z domácností
v mesiacoch január až marec bežného kalendárneho roka zo zberných miest určených
v harmonograme zberu za účelom energetického zhodnotenia tohto odpadu v Spaľovni
odpadov vo Vlčom hrdle (ďalej len „Spaľovňa“).

Článok II
Rozsah a miesto vykonania zberu a prepravy komunálneho odpadu
1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah vykonania zberu a prepravy komunálneho odpadu
uvedeného v Článku I ods. 2, 3, 4 a 6 tejto Zmluvy určuje Hlavné mesto formou
každodenného prenosu údajov zapojenia pôvodcov odpadu do systému zberu (ďalej len
„údaje“) prostredníctvom informačného systému.
2. Údaje uvedené v odseku 1 sú najmä:
1. meno, priezvisko, titul,
2. adresa trvalého pobytu,
3. telefonický kontakt, emailová adresa,
4. evidenčné číslo zapojenia do systému zberu komunálneho dopadu,
5. stanovište/ odvozné miesto,
6. typ a počet zberných nádob,
7. zberné dni v týždni,
8. frekvencia odvozu.
3. Miestom plnenia Zmluvy je územie mesta Bratislava.

Článok III
Povinnosti Spoločnosti
1. Spoločnosť sa zaväzuje:
a. poskytovať zberné nádoby, kontajnery a kompostovacie zásobníky na základe
požiadavky Hlavného mesta podľa Článku. I ods. 2, 3, 4 a 6,
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b. neprerušene vykonávať zber a prepravu komunálnych odpadov, ktoré vznikli na
území Bratislavy za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,
c. neprerušovane
zneškodňovanie

zabezpečovať

materiálové

komunálnych

odpadov

a energetické
v súlade

zhodnocovanie

s hierarchiou

alebo

odpadového

hospodárstva,
d. zabezpečiť dodatočné vytriedenie zozbieraných odpadov z obalov podľa Článku I ods.
4 tejto Zmluvy,,
e. bezplatne odoberať komunálne odpady na zbernom dvore uvedenom v Článku I ods. 7
tejto Zmluvy,
f.

odoberať drobný stavebný odpad na zbernom dvore bližšie špecifikovanom v Článku I
ods. 7 tejto Zmluvy v súlade so zákonom o odpadoch a postupom podľa platného
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

g. odvážať alebo zabezpečiť prepravu triedených zložiek komunálneho odpadu
na materiálové

zhodnotenie

podnikateľským subjektom oprávneným na

ich

spracovanie v zmysle platných právnych predpisov,
h. pri

nakladaní

s komunálnym

odpadom

uplatňovať

hierarchiu

odpadového

hospodárstva:
1. pripraviť odpad na opätovné použitie,
2. recyklovať odpad,
3. inak zhodnotiť odpad, napríklad energeticky,
4. zneškodniť odpad,
i.

prednostne energeticky zhodnotiť zmesový komunálny odpad (20 03 01) v Spaľovni;
ak to z prevádzkových dôvodov Spaľovne nie je možné, Spoločnosť prepraví
zmesový komunálny odpad do iného zariadenia na jeho zhodnotenie alebo
zneškodnenie alebo uloženie na nevyhnutný čas; v takom prípade je Spoločnosť
povinná bezodkladne požiadať Hlavné mesto o vydanie súhlasu k navrhovanému
náhradnému spôsobu nakladania; Spoločnosť následne preukáže Hlavnému mestu
spôsob nakladania s komunálnym odpadom počas pozastavenia prevádzky Spaľovne,

j.

zabezpečovať informačnú kampaň k nakladaniu s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi podľa tejto Zmluvy.

2. Spoločnosť sa pri zbere zmesového komunálneho odpadu zaväzuje :
a. vykonávať nepretržite, s výnimkou nedieľ, 1.1. kalendárneho roka a veľkonočného
pondelka zber a prepravu komunálneho odpadu zo zberných nádob a kontajnerov
(ďalej len „odvoz“); Spoločnosť je povinná vyprázdniť zbernú nádobu a kontajner
v odvozný deň aj v prípade, že nie je plná,
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b. poskytovať a rozmiestňovať na území Hlavného mesta požadovaný počet zberných
nádob a kontajnerov na zber zmesového komunálneho odpadu (20 03 01), ku ktorým
má Spoločnosť vlastnícke alebo iné užívacie práva tak, aby bol zabezpečený výkon
zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) v rozsahu určenom
v súlade s Článkom II tejto Zmluvy,
c. vykonávať zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu zo stávajúcich stanovíšť
a premiestňovať kontajnery a zberné nádoby zo stanovíšť a naspäť k zvozovej
technike spoločnosti len na čas nevyhnutný na ich vyprázdnenie; spolupracovať
s Hlavným mestom na vytvorení odvozných miest a spoločných stanovíšť zberných
nádob a kontajnerov v prípade odôvodnených zmien, ktoré majú vplyv na
nedostupnosť stanovíšť zvozovej technike Spoločnosti,
d. predložiť Hlavnému mestu presný zoznam ulíc, vrátane bližšieho označenia
nehnuteľností, pre ktoré je potrebné z dôvodu nedostupnosti stanovíšť pre zvozovú
techniku Spoločnosti vytvoriť spoločné stanovište,
e. vyprázdňovať zberné nádoby a kontajnery z odvozného miesta prostredníctvom
zberných vozidiel Spoločnosti tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť chodcov a cestnej
premávky, a aby nedochádzalo ku škodám na majetku a poškodzovaniu životného
prostredia a po vyprázdnení ich vrátiť na pôvodné odvozné miesto; v prípade
nesprístupnenia zberných nádob a kontajnerov sa má za to, že Spoločnosť vykonala
odvoz v riadnom termíne (za nesprístupnenie zberných nádob a kontajnerov sa
považuje aj neumožnenie vstupu k stanovišťu za účelom vyprázdňovania zberných
nádob a kontajnerov); nesprístupnenie zberných nádob a kontajnerov, resp.
znemožnenie prístupu k stanovišťu je Spoločnosť povinná Hlavnému mestu jednotlivo
preukázať,
f.

v deň odvozu odstrániť zmesový komunálny odpad na stanovišti a znečistenie
stanovišťa a jeho okolia do vzdialenosti 3 m vo všetkých smeroch,

g. odstrániť odpady rovnakého druhu uložené na zberných hniezdach a v ich okolí do
vzdialenosti 3 m,
h. zabezpečiť náhradný odvoz najneskôr v nasledujúci pracovný deň v prípade
neuskutočnenia odvozu v dôsledku havarijného stavu, alebo z dôvodu na strane
Spoločnosti; v takom prípade Spoločnosť odstráni aj znečistenie stanovišťa rovnakým
druhom odpadu a okolia do vzdialenosti 5m vo všetkých smeroch, ktoré vzniklo
z dôvodu neuskutočnenia odvozu,
i.

v prípade

objektívnych

prekážok

odvozu

bezodkladne

zabezpečiť

dočasné

premiestnenie kontajnerov a zberných nádob po dohode s vlastníkom nehnuteľnosti,
pre ktorého sa zber a preprava vykonávajú a s vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej
majú byť kontajnery dočasne umiestnené a bezodkladne o tom informovať Hlavné
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mesto a príslušnú mestskú časť; za objektívnu prekážku sa považuje dočasná
nezjazdnosť

prístupovej

komunikácie

(rozkopávka,

ľad,

sneh,

nespevnená

komunikácia), podjazdová výška menšia ako 3,5 m, šírka príjazdovej komunikácie
menšia ako 3,8 m,
j.

zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho dopadu (20 03 01) z lisovacieho
kontajnera a podzemného a polopodzemného kontajnera, ktorého použitie umožnilo
Hlavné mesto po dohode s mestskou časťou a Spoločnosťou; Spoločnosť vykoná zber
a prepravu minimálne 1 krát za týždeň bez ohľadu na naplnenosť kontajnera,

k. zabezpečiť vykonávanie údržby a dezinfekcie zberných nádob a kontajnerov
minimálne 1 krát ročne.
3. Spoločnosť sa pri zbere drobného stavebného odpadu zaväzuje:
a.

ako prevádzkovateľ zberného dvora zabezpečiť pri preberaní drobného stavebného odpadu
od jeho držiteľa prevzatie vyplneného tlačiva „Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti
k miestnemu poplatku za drobné stavebné odpady“ podľa prílohy č. 3 všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Oznámenie“),

b. následne zabezpečiť overenie správnosti údajov uvedených v Oznámení svojím
zamestnancom ako oprávnenou osobou podľa § 4 ods. 2 písm. e) zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov z platného dokladu držiteľa
odpadu/poplatníka v rozsahu: meno, priezvisko, titul, rodné číslo, trvalý pobyt; v prípade
poskytnutia iných údajov so súhlasom dotknutej osoby – držiteľa odpadu/poplatníka
zabezpečiť aj overenie týchto údajov,
c. ako prevádzkovateľ zberného dvora zabezpečiť následné odváženie množstva drobného
stavebného odpadu a vystavenie vážneho lístka na držiteľa odpadu/poplatníka,
d. zabezpečiť bezodkladné doručenie Oznámenia spolu s vážnym lístkom držiteľa
odpadu/poplatníka Hlavnému mestu, pre účely určenia poplatku za drobné stavebné
odpady.
4. Spoločnosť sa zaväzuje prepravovať zmesový komunálny odpad:
a. vozidlami na to určenými; pri preprave je povinná a zaväzuje sa dodržiavať platné
právne predpisy,
b. prednostne do Spaľovne odpadu; ak z prevádzkových dôvodov Spaľovne nie je
možné zabezpečiť zhodnotenie odpadu v Spaľovni, Spoločnosť prepraví zmesový
komunálny odpad do iného zariadenia podľa ods. 1 písm. i. tohto Článku tejto Zmluvy
so súhlasom Hlavného mesta,
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5. Spoločnosť sa ďalej zaväzuje:
a. bezodkladne informovať Hlavné mesto o všetkých rozhodnutiach orgánov štátnej
správy odpadového hospodárstva na nakladanie s odpadmi, ktorými disponuje
a o zmenách týchto rozhodnutí, prípadne o ich zrušení,
b. zabezpečiť a dbať na to, aby všetky potrebné rozhodnutia na nakladanie s odpadmi
boli v súlade s platnými právnymi predpismi počas trvania tejto Zmluvy,
c. preukázať

počet

vykonaných

odvozov

zmesového

komunálneho

odpadu

v kalendárnom mesiaci, a to do pätnásteho (15.) dňa nasledujúceho mesiaca,
d. bezodkladne informovať Hlavné mesto o odvozných miestach pôvodcov odpadov
prihlásených do systému zberu, z ktorých sa opakovane, a to najmenej v období jedného
(1)

mesiaca,

nevykonával

odvoz

odpadu.

V prípade

preukázania

skutočne

nevykonaných odvozov zo strany Spoločnosti je Hlavné mesto v jednotlivých prípadoch
oprávnené požadovať vrátenie časti odplaty za činnosť formou dobropisov.
6. Spoločnosť sa pri zbere odpadov z obalov zaväzuje:
a.

vykonávať nepretržite, s výnimkou nedieľ, 1.1. kalendárneho roka a veľkonočného
pondelka, zber a prepravu triedených zložiek odpadu zo zberných nádob a kontajnerov
minimálne jedenkrát za týždeň, interval pre sklo je jedenkrát za štyri týždne, príp. podľa
potreby v závislosti od skutočnej produkcie odpadu, z podzemných a polopodzemných
kontajnerov podľa potreby v závislosti od skutočnej produkcie odpadu,
b. poskytovať a rozmiestňovať na území Hlavného mesta zberné nádoby a kontajnery na
triedené zložky odpadu tak, aby boli dodržané štandardy zberu podľa osobitného
predpisu. Spoločnosť má k zberným nádobám a kontajnerom vlastnícke a iné užívacie
práva, Spoločnosť zabezpečí ich označenie podľa osobitného predpisu a priebežnú
údržbu a v prípade bežného opotrebovania ich výmenu,
c. vyprázdňovať sprístupnené zberné nádoby a kontajnery na triedené zložky odpadu
prostredníctvom zberných vozidiel Spoločnosti tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť
chodcov a cestnej premávky a nedochádzalo ku škodám na majetku a po vyprázdnení
ich vrátiť na pôvodné sprístupnené miesto, za sprístupnené zberné nádoby na triedené
zložky odpadu sa považuje aj umožnený vstup k stanovišťu za účelom vyprázdňovania
zberných nádob a kontajnerov; v prípade nesprístupnenia zberných nádob a kontajnerov
sa má za to, že Spoločnosť vykonala odvoz v riadnom termíne,
d. zabezpečiť náhradný odvoz najneskôr v nasledujúci pracovný deň v prípade
neuskutočnenia odvozu v dôsledku havarijného stavu alebo z dôvodu na strane
Spoločnosti, v takom prípade je Spoločnosť povinná a zaväzuje sa odstrániť aj
znečistenie stanovišťa rovnakým druhom odpadu a okolia kontajnerov na triedené
zložky odpadu do vzdialenosti 5 m vo všetkých smeroch, ktoré vzniklo z dôvodu
neuskutočnenia odvozu; odstraňovať nezákonne umiestnený odpad zo zberných hniezd
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do 14 dní od zistenia takto uloženého odpadu a oznamovať túto skutočnosť Hlavnému
mestu,
e. v

prípade

objektívnych

prekážok

odvozu

bezodkladne

zabezpečiť

dočasné

premiestnenie kontajnerov a zberných nádob v spolupráci s vlastníkom nehnuteľnosti,
ktorých kontajnery a zberné nádoby majú byť dočasne premiestnené; za objektívnu
prekážku sa považuje dočasná nezjazdnosť prístupovej komunikácie (rozkopávka, ľad,
sneh, nespevnená komunikácia), podjazdová výška menšia ako 3,5 m, šírka príjazdovej
komunikácie menšia ako 3,8 m a pozdĺžny sklon komunikácie väčší ako 15%,
f.

vykonávať kalendárový zber podľa harmonogramu odsúhlaseného obomi zmluvnými
stranami; Hlavné mesto prerokuje harmonogram navrhnutý Spoločnosťou podľa
predchádzajúcej vety s mestskými časťami, a v spolupráci s mestskými časťami určí
miesta a čas zberu pre každú mestskú časť osobitne,

g. vykonávať zber odpadov z obalov na zberných dvoroch a zberných miestach
uvedených v Článku. I odsek 7,
h. predkladať prevádzkový poriadok zberného dvora a jeho zmeny na schválenie
Hlavnému mestu,
i.

pri uzatváraní zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov predložiť návrh zmluvy
na odsúhlasenie Hlavnému mestu.

7. Spoločnosť sa pri prevádzke zberného dvora zaväzuje:
a. odoberať objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, kovy, najmä
železný šrot, papier a lepenku, plasty vrátane polystyrénu, sklo, odpad z obalov,
drobný stavebný odpad a ostatný komunálny odpad v rozsahu rozhodnutia o súhlase
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (zberného dvora) vydaného podľa
osobitného predpisu,
b. vyčleniť na zbernom dvore priestor pre odovzdanie komunálnych odpadov vhodných
na prípravu odpadov na opätovné použitie; vykonávať prípravu odpadov na opätovné
použitie v rozsahu a za podmienok udeleného rozhodnutia,
c. zabezpečiť zneškodnenie odpadu, ktorý nie je možné preukázateľne z objektívnych
príčin zhodnotiť v súlade so zákonom o odpadoch.
8. Spoločnosť sa pri zbere a preprave biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zaväzuje:
a. vykonávať zber a prepravu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zberných
nádob minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november
b. vykonávať zber podľa intervalov a zadania v informačnom systéme Hlavného mesta
Bratislava a doručiť písomnú informáciu (elektronicky alebo poštou) o zmene
rozvozového plánu Hlavnému mestu minimálne 30 dní vopred,
c. poskytovať a rozmiestňovať na území Hlavného mesta zberné nádoby a kompostovacie
zásobníky na biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ku ktorým má Spoločnosť
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vlastnícke a iné užívacie práva; Spoločnosť zabezpečí ich označenie podľa osobitného
predpisu a výmenu po uplynutí životnosti, najskôr však po piatich rokoch od ich dodania;
v prípade neúmyselného poškodenia zbernej nádoby a kompostovacieho zásobníka,
ktorým bolo znemožnené ich riadne používanie, Spoločnosť zabezpečí ich výmenu pred
uplynutím doby uvedenej v predchádzajúcej vete,
d. zabezpečiť inštruktáž k používaniu kompostovacieho zásobníka,
e. vyprázdňovať sprístupnené zberné nádoby a kontajnery na biologicky rozložiteľný
komunálny odpad prostredníctvom zberných vozidiel Spoločnosti tak, aby nebola
ohrozená bezpečnosť chodcov a cestnej premávky a nedochádzalo ku škodám na majetku
a po vyprázdnení ich vrátiť na pôvodné sprístupnené miesto; za sprístupnenie zberných
nádob a kontajnerov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa považuje aj
umožnenie vstupu k stanovišťu za účelom vyprázdňovania zberných nádob a kontajnerov;
v prípade nesprístupnenia zberných nádob a kontajnerov sa má za to, že Spoločnosť
vykonala odvoz v riadnom termíne; každé nesprístupnenie zbernej nádoby a kontajneru je
Spoločnosť povinná Hlavnému mestu preukázať,
f.

v prípade neuskutočnenia odvozu v dôsledku havarijného stavu, alebo z dôvodu na strane
Spoločnosti zabezpečiť náhradný odvoz najneskôr do dvoch pracovných dní,

g. v prípade objektívnych prekážok odvozu bezodkladne dohodnúť dočasné premiestnenie
zberných nádob v spolupráci s vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej majú byť zberné
nádoby dočasne umiestnené; za objektívnu prekážku sa považuje dočasná nezjazdnosť
prístupovej komunikácie (rozkopávka, ľad, sneh, nespevnená komunikácia), podjazdová
výška menšia ako 3,5 m, šírka príjazdovej komunikácie menšia ako 3,8 m a pozdĺžny
sklon komunikácie väčší ako 15%.
9. Spoločnosť sa pri nezákonne umiestnenom komunálnom odpade zaväzuje:
a. na základe písomnej objednávky Hlavného mesta zhodnotiť, alebo zneškodniť nezákonne
umiestnený komunálny odpad,
b. začať vykonávať činnosť smerujúcu k odstraňovaniu nezákonne umiestneného
komunálneho odpadu najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky
Hlavného mesta,
c. vykonať obhliadku a zdokumentovanie miesta nezákonne umiestneného komunálneho
odpadu za účasti Spoločnosti a Hlavného mesta, o čom bude spísaná zápisnica,
d. zaslať Hlavnému mestu súpis prác a časový harmonogram činností, a to do 5 pracovných
dní odo dňa vykonania obhliadky miesta nezákonne umiestneného komunálneho odpadu;
Hlavné mesto je povinné Spoločnosti do 3 pracovných dní odsúhlasiť súpis prác a časový
harmonogram činností, prípadne vzniesť odôvodnené námietky spolu s vlastným návrhom
riešenia, v opačnom prípade sa má za to, že Hlavné mesto so súpisom prác a časovým
harmonogramom činností bez výhrad súhlasí,
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e. protokolárne Hlavnému mestu odovzdať miesto po odstránení nezákonne umiestneného
komunálneho odpadu.
10.

Spoločnosť sa zaväzuje vykonávať zber a prepravu komunálneho odpadu z domácností
s obsahom škodlivých látok dvakrát ročne ako jarný zber a jesenný zber v termínoch podľa
harmonogramu zberu komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok (ďalej
len „harmonogram zberu“) určený Hlavným mestom. Harmonogram zberu bude obsahovať
jeden termín jarného zberu a jeden termín jesenného zberu pre každú mestskú časť osobitne a
jedno miesto zberu pre každú mestskú časť osobitne.

11.

Spoločnosť navrhne termíny jarného a jesenného zberu podľa predchádzajúceho odseku
v závislosti od príslušného ročného obdobia najneskôr 30 dní pred prvým termínom realizácie
zberu tak, aby jarný zber bol vykonaný najneskôr v máji bežného kalendárneho roka a jesenný
zber najneskôr v novembri bežného kalendárneho roka. Hlavné mesto prerokuje termíny
navrhnuté Spoločnosťou podľa predchádzajúcej vety s mestskými časťami a v spolupráci
s mestskými časťami určí miesto zberu pre každú mestskú časť osobitne. Hlavné mesto zašle
Spoločnosti definitívny a záväzný harmonogram zberu najneskôr 21 dní pred prvým termínom
realizácie jarného, alebo jesenného zberu.

12.

Ak Spoločnosť bude zabezpečovať plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom tretej osoby
(subdodávateľa), zodpovedá za plnenie predmetu tejto Zmluvy tak, akoby plnila ona sama.
Výber tretej osoby (subdodávateľa) Spoločnosti v súvislosti s tokom odpadov je viazaný na
súhlas Hlavného mesta (oddelenia životného prostredia a mestskej zelene Magistrátu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy). Spoločnosť zodpovedá za odbornú starostlivosť pri
výbere subdodávateľa a je povinná zabezpečiť, že subdodávateľ bude viazaný ustanoveniami
tejto Zmluvy ako Spoločnosť. Pri výbere subdodávateľa sa Spoločnosť zaväzuje postupovať
podľa platného zákona o verejnom obstarávaní.

13.

Spoločnosť predloží zoznam subdodávateľov do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa
účinnosti tejto Zmluvy s informáciami v rozsahu podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Spoločnosť pri zmene subdodávateľa, alebo pri novom subdodávateľovi je povinná
postupovať v súlade s predchádzajúcou vetou tohto odseku a v súlade odsekom 12 tohto
Článku tejto Zmluvy.

14.

Spoločnosť sa pri odvoze zložiek triedeného odpadu zaväzuje:
a. prepravovať triedené zložky odpadu vozidlami na to určenými, pri preprave
dodržiavať platné právne predpisy,
b. odvážať alebo zabezpečiť odvoz triedených zložiek komunálneho odpadu na
materiálové zhodnotenie podnikateľským subjektom oprávneným na ich spracovanie
v zmysle platných právnych predpisov.
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15.

Spoločnosť poskytne Hlavnému mestu súčinnosť pri riešení problémov v súvislosti s plnením
tejto Zmluvy.

Článok IV
Povinnosti Hlavného mesta
1. Hlavné mesto sa zaväzuje:
a. každodenne elektronicky prostredníctvom informačného systému aktualizovať
požiadavky na zber a prepravu komunálnych odpadov podľa Článku II tejto Zmluvy,
b. priložiť ku každému formuláru „Zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu“,
prípadne k formuláru „Zmena v zapojení do systému zberu komunálneho odpadu“
informáciu o spôsobe realizácie výkonu zberu a prepravy komunálneho odpadu
Spoločnosťou; rozsah takto predkladanej informácie a každú jej zmenu sa Hlavné
mesto zaväzuje prerokovať so Spoločnosťou,
c. poskytovať Spoločnosti súčinnosť pri riešení problémov v súvislosti s plnením
povinností vyplývajúcich pre Spoločnosť z tejto Zmluvy.

Článok V
Evidencia odpadov
1. Spoločnosť sa zaväzuje:
a. viesť a uchovávať evidenciu podľa vyhlášky

Ministerstva životného prostredia

Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti (ďalej len „vyhláška č. 366/2015 Z. z.“) o množstve prijatých zložiek
komunálneho odpadu a o spôsobe zhodnotenia,

prípadne zneškodnenia odpadu,

s ktorým nakladá, osobitne podľa mestských častí,
b. zasielať Hlavnému mestu mesačne vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“, uvedené
v prílohe č. 1 vyhlášky č. 366/2015 Z. z., a to do pätnásteho (15.) dňa nasledujúceho
mesiaca,
c. zasielať Hlavnému mestu vyplnené tlačivo „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní
s ním“, uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky č. 366/2015 Z. z., a to do pätnásteho (15.) dňa
mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka,
d. zasielať Hlavnému mestu vyplnený formulár „Ročný výkaz o komunálnom odpade
z obce“ podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z.,
ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 za
kalendárne roky 2015 až 2017, (resp. podľa platnej vyhlášky, ktorá bude vydaná pre
ďalšie obdobie) do 15. januára za predchádzajúci kalendárny rok,
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e. zasielať Hlavnému mestu vyplnené tlačivo „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní
s ním“, uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky č. 366/2015 Z. z., a to do 31. januára bežného
roka za predchádzajúci kalendárny rok,
2. Spoločnosť predloží Hlavnému mestu najneskôr do 15 pracovných dní po ukončení zberu
a prepravy triedeného komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok podľa
Článku III ods. 10 tejto Zmluvy:
a. preberací protokol realizovaného zberu,
b. sumárnu tabuľku druhov a množstva vyzbieraného komunálneho odpadu z domácnosti
s obsahom škodlivých látok,
c. kópiu listu 4 Sprievodného listu nebezpečného odpadu potvrdeného príjemcom
odpadu podľa prílohy č. 12 vyhlášky č. 366/2015 Z. z.

Článok VI
Osobitné ustanovenia
1. Spoločnosť poskytne súčinnosť Hlavnému mestu v súvislosti s povinnosťou Hlavného mesta
v zmysle § 81 ods. 7 písm. d) zákona o odpadoch umožniť výrobcovi elektrozariadení
a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej osobe, alebo príslušnej
organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na území
Hlavného mesta systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých
prenosných batérií a akumulátorov a užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce
zariadenia na zber komunálnych odpadov.

Článok VII
Odplata za činnosť
1. Hlavné mesto sa zaväzuje zaplatiť Spoločnosti odplatu za činnosť vykonanú podľa tejto
Zmluvy. Ceny za činnosti a služby Spoločnosti sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
K odplate za činnosť podľa tejto Zmluvy bude Spoločnosť ako platca dane z pridanej hodnoty
účtovať túto daň v zmysle príslušných právnych predpisov platných v čase uplatnenia nároku
na zaplatenie dohodnutej odplaty.
2. V odplate podľa tejto Zmluvy nie je zahrnutá odmena, ktorá patrí Spoločnosti na základe
zmluvy uzatvorenej s organizáciou zodpovednosti výrobcov podľa § 59 ods. 4 a § 28 ods. 5
písm. e) a nasl. zákona o odpadoch. Spôsob určenia odmeny, ktorá patrí Spoločnosti
na základe zmluvy podľa predchádzajúcej vety tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
3. Hlavné mesto poskytne Spoločnosti odplatu za činnosť vykonanú podľa tejto Zmluvy
vo výške rovnajúcej sa celkovým oprávneným nákladom Spoločnosti vynaloženým na jej
zabezpečenie, ktoré budú plánované podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
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4. Spoločnosť je povinná každoročne najneskôr do 15. novembra predložiť Hlavnému mestu na
schválenie Finančný plán.
5. V prípade, ak sa preukáže, že Spoločnosť nezabezpečila plnenie podľa tejto Zmluvy, Hlavné
mesto je oprávnené požadovať zníženie odplaty určenej podľa tejto Zmluvy najmä formou
dobropisu.
6. V prípade, ak v priebehu kalendárneho roka vzniknú Spoločnosti ďalšie náklady z dôvodu
mimoriadnych udalostí, ktoré nebolo možné vopred predvídať, a ktoré neboli zahrnuté
v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ich úhrada zo strany Hlavného mesta bude predmetom osobitnej
dohody zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že mesačná odplata za činnosť vykonanú podľa tejto Zmluvy tvorí
1/12 zo sumy určenej podľa odseku 3 tohto Článku tejto Zmluvy.
8. Hlavné mesto uhradí mesačnú odplatu podľa predchádzajúceho odseku prevodným príkazom
na účet Spoločnosti na základe daňového dokladu (faktúry) riadne vystaveného Spoločnosťou
a doručeného Hlavnému mestu. Spoločnosť doručí faktúru Hlavnému mestu najneskôr do
dvadsiateho piateho (25.) dňa kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry je do 20 dní od jej
doručenia.
9. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je Protokol o odovzdaní a prevzatí vykonaných prác za
fakturované obdobie doložený elektronickým nosičom, ktorého obsahom je:
a. zoznam ulíc, typ zberných nádob, vrátane lisovacích kontajnerov a interval riadne
a včas vykonaných odvozov pre zmesový komunálny odpad (20 03 01),
b. zoznam ulíc, typ zberných nádob a interval riadne a včas vykonaných odvozov pre
triedené zložky komunálneho odpadu.
10. Spoločnosť poskytne Hlavnému mestu štvrťročne, vždy do dvadsiateho piateho (25.) dňa po
ukončení kalendárneho štvrťroku, prehľad nákladov a výnosov za predchádzajúci kalendárny
štvrťrok (súvaha a výkaz ziskov a strát) a polročne správu o hospodárení Spoločnosti
a odpočet skutočne vynaložených nákladov v zmysle Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
11. V prípade, ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Hlavné mesto je
oprávnené ju vrátiť a Spoločnosť je povinná faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť,
doplniť, alebo vystaviť novú. Prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu začína
Hlavnému mestu plynúť nová dvadsať (20) dňová lehota splatnosti.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že Spoločnosť nie je oprávnená postúpiť pohľadávku na odplatu
za činnosť podľa tejto Zmluvy inému subjektu, a to bez časového obmedzenia.

Článok VIII
Náhradné plnenie
1. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť prostredníctvom tretej osoby náhradné plnenie povinností
uvedených v Článku III tejto Zmluvy, pokiaľ plnenie povinností nemôže zabezpečiť sama
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v dohodnutom termíne a z dôvodov prekážok na jej strane. Za takto zabezpečené náhradné
plnenie nemá Spoločnosť nárok na vyrovnanie prípadných zvýšených nákladov.

Článok IX
Kontrola
1. Hlavné mesto si vyhradzuje právo kontrolovať dodržiavanie tejto Zmluvy za týchto
podmienok:
a. osoby určené Hlavným mestom vykonávajúce kontrolu sa preukážu osobitným
splnomocnením podpísaným primátorom,
b. Spoločnosť umožní osobám uvedeným v písmene a. nerušený vstup do prevádzkových
priestorov pri dodržaní príslušných bezpečnostných predpisov, ako aj nahliadať do
účtovných a písomných dokladov súvisiacich s činnosťami kontrahovanými touto
Zmluvou,
c. osoby vykonávajúce kontrolu sú povinné zachovávať mlčanlivosť o údajoch
a skutočnostiach, ktoré sa pri kontrolnej činnosti dozvedeli.

Článok X
Sankcie a náhrada škody
1. Hlavné mesto je oprávnené uložiť Spoločnosti a Spoločnosť je povinná uhradiť Hlavnému
mestu nasledovné zmluvné pokuty:
a. 100,00 Eur za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v poslednej vete
Článku III ods. 2 písm. a. a povinností uvedených v Článku III ods. 4,
b. 300,00 Eur za každé jednotlivé porušenie povinnosti uvedenej v poslednej časti vety
za bodkočiarkou v Článku III ods. 2 písm. e. a povinnosti uvedenej v poslednej časti
vety za bodkočiarkou v Článku III ods. 2 písm. j., za každé jednotlivé porušenie
povinností uvedených v Článku III ods. 2 písm. f., g., h. a k., za každé jednotlivé
porušenie povinností uvedených v poslednej časti vety za bodkočiarkou v Článku III
ods. 8 písm. d., za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v Článku III ods.
8 písm. a. a písm. e. a za každé jednotlivé porušenie povinnosti vykonať mobilný zber
a prepravu triedeného komunálneho odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok
v termíne určenom v harmonograme zberu podľa Článku III ods. 10 tejto Zmluvy, ak
bol termín nedodržaný z iného dôvodu ako nepredvídateľných a objektívnych
prekážok, ktoré vznikli nezávisle do vôle Spoločnosti,
c. 500,00 Eur za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených Článku III ods. 5
písm. a. a b.,
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d. 1 000,00 Eur za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených Článku III ods. 5
písm. c. a písm. d.,
e. 1.660,00 Eur za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v Článku III ods. 1
písm. g. a h. a povinností uvedených v Článku III ods. 3 písm. a. až d. tejto Zmluvy,
f. 3.320,00 Eur za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v Článku V ods. 1
a 2 tejto Zmluvy,
g. 6.640,00 Eur za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v Článku III ods. 1
písm. a., ako aj povinnosti uvedenej v Článku VII ods. 10 a v Článku VIII ods. 1 tejto
Zmluvy.
2. Za porušenie povinností uvedených v Článku III ods. 5 písm. a., c., a d. tejto Zmluvy sa
nepovažuje nesplnenie týchto povinností z dôvodu objektívnej prekážky.
3. Zmluvné strany sa v súlade s § 545 ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že Hlavné mesto
je oprávnené domáhať sa voči Spoločnosti 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 Spoločnosti. Hlavné mesto je povinné použiť všetky oprávnené prostriedky voči
tomuto rozhodnutiu, vrátane žaloby alebo opravného prostriedku na preskúmanie zákonnosti
rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
4. Pri omeškaní Hlavného mesta so zaplatením faktúry v lehote splatnosti má Spoločnosť právo
uplatniť si za každý, aj začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 percenta
z nezaplatenej sumy.
5. Zmluvné pokuty sú splatné do 15 dní od ich uplatnenia, pričom oprávnená zmluvná strana si
uplatní zmluvnú pokutu voči povinnej zmluvnej strane osobitnou penalizačnou faktúrou.

Článok XI
Trvanie a ukončenie zmluvy

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na päť (5) rokov odo dňa jej účinnosti.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:
a) uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená v zmysle ods. 1 tohto Článku tejto Zmluvy,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) písomným odstúpením od Zmluvy jednou zo zmluvných strán.
3. Hlavné mesto je oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia
ktorejkoľvek z povinností Spoločnosti bližšie špecifikovaných v ods. 4 tohto Článku tejto
Zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení Spoločnosti.
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4. Podstatným porušením povinností Spoločnosti podľa tejto Zmluvy sa rozumie najmä
opakované a preukázané:
a) porušenie povinnosti podľa čl. III ods. 2 písm. a. tejto Zmluvy,
b) porušenie povinnosti podľa čl. III ods. 6 písm. a. tejto Zmluvy,
c) porušenie povinnosti podľa čl. III ods. 8 písm. a. tejto Zmluvy,
d) porušenie povinnosti podľa čl. III ods. 9 písm. a. tejto Zmluvy,
e) porušenie povinnosti podľa čl. III ods. 10 tejto Zmluvy,
f) porušenie ktorejkoľvek z povinností podľa čl. V tejto Zmluvy,
g) porušenie povinnosti podľa čl. VII ods. 10 tejto Zmluvy.
5. Odstúpením od zmluvy v zmysle ods. 3 tohto Článku tejto Zmluvy nie sú dotknuté práva
Hlavného mesta na náhradu škody, ako aj nároku na zmluvné pokuty v zmysle Článku X tejto
Zmluvy.

Článok XII
Záverečné ustanovenia
1. K zmene dohodnutých podmienok tejto Zmluvy môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán formou písomného dodatku alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov
platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka, zákona o odpadoch, zákona o verejnom obstarávaní a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov platných v SR.
3. V prípade, ak informácie poskytované pri plnení podľa tejto Zmluvy sú predmetom ochrany
osobných údajov, Spoločnosť je povinná postupovať v zmysle príslušných ustanovení zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení. Úprava práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní a zabezpečení
ochrany osobných údajov je predmetom osobitnej zmluvy.
4. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách a/alebo osobitných dohodách k tejto
zmluve, ich dodatkoch a/alebo prílohách odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich
ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo
nahradené inými príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, považujú sa tieto
odkazy za odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli zmenené,
opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné príslušné právne predpisy
alebo ich ustanovenia, v ich platnom znení.
5. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným
alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy,
ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo
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neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne
zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného ustanovenia, a to
v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.
6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta
podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom účinnosti tejto Zmluvy zanikajú Pôvodné zmluvy
uvedené v Preambule tejto Zmluvy.
8. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane tri
(3) vyhotovenia.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Ceny za jednotlivé služby Spoločnosti
Príloha č. 2 – Služby OLO, a.s. hradené prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov

V Bratislave dňa 19.7.2017
za Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

_______________
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor , v.r.

V Bratislave dňa 18.7.2017

za OLO a.s.

___________________
RNDr. Branislav Cimerman, predseda predstavenstva, v.r.

_______________
Ing. Július Papán – podpredseda predstavenstva, v.r.
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Príloha č.1 - Ceny za jednotlivé služby Spoločnosti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Názov služby poskytovanej pre HM SR Bratislava
Zneškodnenie odpadu v spaľovni
Zber a preprava ZKO (120 l)
Zber a preprava ZKO (240 l)
Zber a preprava ZKO (1100 l)
Zber a preprava triedeného ZKO (zmluva s OZV)
Zberný dvor Ivanská cesta
Zberný dvor Rača
Nelegálne skládky
Dočisťovanie zberných hniezd
Ostatné služby súvisiace so zberom a prepravou ZKO (kľúčová služba, schody, iné prekážky)
Nebezpečný odpad (zákazka pre MČ)
BRKO (zber, preprava + zhodnotenie)
Zvoz vianočných stromčekov
Umývanie a dezinfekcia nádob (120 l + 240 l)
Umývanie a dezinfekcia nádob (1100 l)
CELKOM

Množstvo/rok
131 000
865 000
370 000
1 500 000

JC/služba
80,-/t
1,30/obsl.
1,80/obsl.
3,30/obsl.

41 000
5 000
600
13 000
187 737
34
270 000
1 300
39 000
21 000

12,-/obsl.
12,-/obsl.
149,-/t
15,-/obsl.
3,-/obsl.
129,10/obsl.
3,90/obsl.
15,-/obsl.
13,-/obsl.
26,-/obsl.

Spolu bez DPH
10 480 000
1 124 500
666 000
4 950 000
0
492 000
60 000
89 400
195 000
563 211
4 389
1 053 000
19 500
507 000
546 000

Spolu s DPH
12 576 000
1 349 400
799 200
5 940 000
0
590 400
72 000
107 280
234 000
675 853
5 267
1 263 600
23 400
608 400
655 200

20 750 000

24 900 000

Príloha č. 2
Služby OLO a.s. hradené prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov

Názov služby
1
2
3
4

Zbera a preprava triedeného odpadu - 120l
Zbera a preprava triedeného odpadu - 240l
Zbera a preprava triedeného odpadu - 1100l
Dodatočné vytriedenie zozbieraných odpadov z obalov

Jedn. množstva
€ / obsluha
€ / obsluha
€ / obsluha
€/t

Spolu bez DPH
1,00 €
1,66 €
3,32 €
145,00 €

Predpokladané
množstva za
rok
135 000
216 000
2 223 000
4 500

