Dodatok č. 1
k Zmluve 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
uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 19.7.2017
Názov

: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zastúpené

: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Sídlo

: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava

IČO

: 00 603 481

DIČ

: 2020372596

bankové spojenie

: Československá obchodná banka, a. s.

IBAN

: SK72 7500 00000000 2582 7813

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

: Ing. Martin Maslák, predseda predstavenstva
Ing. Pavel Rudy – člen 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

(ďalej ako ,,Spoločnosť“)
(Hlavné mesto a Spoločnosť ďalej aj ako „zmluvné strany“)

v nasledovnom znení (ďalej len „Dodatok“):
1. PREAMBULA
1. Dňa 19.07.2017 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu 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 ďalej len „Zmluva".
2. Vzhľadom na zmenu legislatívy a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len
„všeobecne záväzné nariadenie“), ktorým sa zavádza zmena systému zberu triedeného
zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v individuálnej bytovej
výstavbe, a platných rozhodnutí udelených Spoločnosti príslušným orgánom štátnej správy
odpadového hospodárstva, sa zmluvné strany dohodli podľa článku XII ods. 1. Zmluvy
na uzatvorení tohto Dodatku.
2. PREDMET DODATKU
1. V celom texte Zmluvy sa pojem „viacvrstvové kombinované materiály“ nahrádza pojmom
„kompozitné obaly“ v príslušnom gramatickom tvare.
2. V celom texte Zmluvy sa pojem „zmesový komunálny odpad“ nahrádza pojmom „zmesový
odpad“ v príslušnom gramatickom tvare.
3. V Článku I ods. 6 znie:
„(6) Spoločnosť sa zaväzuje vykonávať zber a prepravu biologicky rozložiteľných odpadov
zo záhrad (20 02 01) v individuálnej bytovej výstavbe a v komplexnej bytovej výstavbe
v prípade vlastníctva pozemku so zeleňou, ak sa pozemok nachádza v lokalite, ktorou
prechádza zvozová technika Spoločnosti. Súčasne dodá správcovi nehnuteľnosti
kompostovacie zásobníky a zberné nádoby v súlade so všeobecne záväzným nariadením.“.
4. V Článku I ods. 8 písm. b. znie:
„b. zberom odpadov z obalov z rozmiestnených kontajnerov na zberných hniezdach
umiestnených v individuálnej bytovej výstavbe v oblastiach rodinných domov
nedostupných zvozovej technike Spoločnosti,“.
5. V Článku I ods. 8 sa vkladá nové písm. c., ktoré znie:
„c. zberom odpadov z obalov spred rodinných domov vrecovým spôsobom, prípadne
z odvozného miesta v lokalitách nezjazdných zvozovou technikou Spoločnosti“.
6. V Článku I ods. 8 sa doterajšie písm. c. a d. sa označujú ako písm. d. a e.
7. V Článku I ods. 11 znie:
„Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečovať zber a prepravu vianočných stromčekov
z domácností v mesiacoch január až február bežného kalendárneho roka zo zberných miest
podľa harmonogramu zberu na účely ich zhodnotenia v zmysle hierarchie odpadového
hospodárstva.“.
8. V Článku III ods. 1 písm. a. znie:

„a. poskytovať zberné nádoby, kontajnery a kompostovacie zásobníky na základe
požiadavky Hlavného mesta podľa Článku I ods. 2, 3, 4 a 6 Zmluvy a vrecia na zber podľa
Článku I ods. 8 písm. c. Zmluvy v individuálnej bytovej výstavbe,“.
9. V Článku III ods. 1 písm. d. znie:
„d. zabezpečiť dodatočné vytriedenie zozbieraných odpadov z obalov podľa Článku I ods. 4
tejto Zmluvy za účelom zabezpečenia materiálového zhodnotenia dotriedených zložiek,
pričom preukázateľne materiálovo nezhodnotiteľné
odpady z obalov prevziať na
energetické zhodnotenie do spaľovne odpadov na zhodnotenie spôsobom R1“.
V Článku III ods. 1 písm. g. znie:
„g. odvážať alebo zabezpečiť prepravu triedených zložiek komunálneho odpadu na
materiálové zhodnotenie podnikateľským subjektom oprávneným na ich spracovanie
v zmysle platných predpisov a poskytnúť Hlavnému mestu informáciu o konečnom
spracovateľovi odpadu,“.

10.

V Článku III ods. 2 písm. d. znie:
„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 a určiť odvozné miesto,“.

11.

12. V Článku III ods. 2 písm. f. znie:
„f. odstrániť zmesový odpad a znečistenie zo stanovišťa a jeho okolia do vzdialenosti 3 m
vo všetkých smeroch na základe požiadavky správcu nehnuteľnosti na vykonanie
mimoriadneho odvozu,“.
13. V Článku III ods. 2 písm. g. znie:
„g. vykonať zber odpadov z obalov uložených mimo zberných nádob na stanovištiach
kontajnerov a v ich okolí do vzdialenosti 3 m v prípade, že nie je možné zvýšiť počet
zberných nádob alebo intervalu odvozu,“.
14. V Článku III ods. 3 znie:
„(3) Spoločnosť sa pri zbere drobného stavebného odpadu ako prevádzkovateľ zberného
dvora zaväzuje:
a. zabezpečiť priestory a technické zázemie správcovi miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sú poverení zamestnanci
Hlavného mesta (ďalej len „správca miestneho poplatku“) pri preberaní drobného
stavebného odpadu od jeho držiteľa,
b. zabezpečiť odváženie množstva drobného stavebného odpadu, vystavenie vážneho
lístka na držiteľa odpadu/poplatníka na účely určenia poplatku správcom poplatku
za drobné stavebné odpady,
c. zabezpečiť elektronický prenos údajov a doručenie v písomnej forme Hlavnému
mestu (oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy) na účely archivácie.“
15. V Článku III ods.6 znie:

„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 Hlavého mesta zberné nádoby a kontajnery tak,
aby boli dodržané štandardy zberu podľa osobitného predpisu. Spoločnosť zabezpečí ich
označenie podľa osobitného predpisu a priebežnú údržbu a v prípade bežného
opotrebovania ich výmenu,
c. poskytovať zberné vrecia na zber papiera a plastov zbieraných spolu s kovmi
a kompozitnými obalmi (ďalej len „vrecia s triedenými zložkami odpadu“) platiteľom
poplatku v individuálne bytovej výstavbe,
d. vypracovať harmonogram zberu vriec s triedenými zložkami odpadu, ktorý poskytne
Hlavnému mestu a zverejní na svojom webovom sídle, zabezpečí jeho doručenie
platiteľom v tlačenej forme, prípadne spôsobom obvyklým,
e. vykonávať nepretržite podľa harmonogramu, s výnimkou nedieľ a sviatkov, zber
a prepravu vriec s triedenými zložkami odpadu minimálne 1 krát za mesiac,
v nadväznosti na potreby v danej mestskej časti a v závislosti od skutočnej produkcie
jednotlivých zložiek odpadu,
f. riešiť reklamácie neodvezených vriec s triedeným zložkami odpadu v stanovenom
termíne, v prípade prekážky na strane Spoločnosti vykonať náhradný odvoz najneskôr
nasledujúci pracovný deň, ak sa so správcom nedohodne inak,
g. na účely vyhodnotenia I. etapy zberu vriec s triedenými zložkami odpadu, ktorá sa
uskutoční v siedmich mestských častiach Bratislavy (Staré Mesto, Vrakuňa, Podunajské
Biskupice, Vajnory, Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka), viesť evidenciu množstva
vytriedeného odpadu podľa jednotlivých zón a poskytnúť informáciu o nadprodukcii
konkrétnej zložky odpadu, či počet vriec na triedené zložky odpadu a interval ich odvozu
je postačujúci. Za zónu sa považuje rozdelenie ulíc podľa harmonogramu.,
h. vyprázdňovať sprístupnené zberné nádoby, kontajnery a vrecia s triedenými zložkami
odpadu prostredníctvom zberných vozidiel Spoločnosti tak, aby nebola ohrozená
bezpečnosť chodcov a cestnej premávky a nedochádzalo ku škodám na
majetku. Po vyprázdnení vrátiť zberné nádoby a kontajnery na pôvodné sprístupnené
miesto; za sprístupnené zberné nádoby, kontajnery a vrecia na triedené zložky odpadu sa
považuje aj umožnený vstup k stanovišťu za účelom vyprázdňovania zberných nádob
a kontajnerov; v prípade nesprístupnenia zberných nádob, kontajnerov a vriec na triedené
zložky odpadu na odvoznom mieste sa má za to, že Spoločnosť vykonala odvoz
v riadnom termíne,

i. zabezpečiť náhradný odvoz najneskôr v nasledujúci pracovný deň (ak sa so správcom
nehnuteľnosti nedohodne inak) 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 do 14 dní od zistenia takto uloženého odpadu a oznamovať túto
skutočnosť Hlavnému mestu,
j. v prípade objektívnych prekážok odvozu bezodkladne zabezpečiť dočasné
premiestnenie kontajnerov a zberných nádob v spolupráci s vlastníkmi nehnuteľností,
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 4,0 m, šírka príjazdovej
komunikácie menšia ako 3,8 m a pozdĺžny sklon komunikácie väčší ako 12%,
k. zrušiť vybrané zberné hniezda s výnimkou kontajnerov na sklo po zavedení vrecového
systému zberu v individuálnej bytovej výstavbe podľa písm. e. v spolupráci s Hlavným
mestom. V častiach individuálnej bytovej výstavby, v ktorých sú nezjazdné komunikácie
zvozovou technikou Spoločnosti, dohodnúť v spolupráci s Hlavným mestom a mestskou
časťou ponechanie, prípadne premiestnenie zberného hniezda,
l. vykonávať zber odpadov z obalov na zberných dvoroch a zberných miestach
uvedených v Článku I odsek 7 Zmluvy,
m. predkladať prevádzkový poriadok zberného dvora a jeho zmeny na schválenie
Hlavnému mestu,
n. pri uzatváraní zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov predložiť návrh zmluvy
na odsúhlasenie Hlavnému mestu.“.
16. V Článku III ods. 8 sa vkladá nové písm. h., ktoré znie:
„h. poskytnúť súčinnosť Oddeleniu miestnych daní a poplatkov magistrátu pri posudzovaní
oprávnenosti na dodanie zbernej nádoby pre bytovú komplexnú výstavbu s pozemkom so
zeleňou v súvislosti s trasou zvozovej techniky Spoločnosti, ktorou prechádza za účelom
vykonania zberu a prepravy odpadu z individuálnej bytovej výstavby.“.
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú
v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 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.

3. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
dostane tri (3) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho
forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave, dňa 29.07.2020

V Bratislave dňa 23.07.2020

Za Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu Za Spoločnosť

____________________________
Ing. Martin Maslák, v. r.
predseda predstavenstva
________________________________
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
v. z. Ing. Tatiana Kratochvílová
________________________________
Ing. Pavel Rudy, v. r.
člen predstavenstva

