DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO
MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
č. B-01/2019 zo dňa 14.05.2019
(ďalej len „Dodatok“)
medzi:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603
481, zastúpené: Ing. Tatiana Kratochvílová prvá námestníčka primátora, IBAN: SK 72 7500 0000 0000 2582 7813,
peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., kontakt: zivotneprostredie@bratislava.sk.
(ďalen len „hlavné mesto“)
a
MŠ MIKAŠROT s.r.o., so sídlom Chvojnícka 8893/40, 841 06 Bratislava, IČO: 46 908 048, spoločnosť zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu BA I., Oddiel: Sro, vložka číslo: 85473/B, zastúpená: Katarína Špačková – konateľ
spoločnosti, DIČ: SK202363975, IBAN: SK47 0200 0000 0030 7926 5653, peňažný ústav: Všeobecná úverová banka,
a.s., kontakt: mikasrotba@gmail.com.
(ďalej len „oprávnená osoba“)
(hlavné mesto a oprávnená osoba ďalej aj ako „zmluvné strany“)
Hlavné mesto a oprávnená osoba uzatvorili dňa 14.05.2019 Zmluvu o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych
odpadov na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. B-01/2019 (ďalej len „Zmluva“). Zmluva bola
zverejnená na webovom sídle hlavného mesta dňa 17.05.2019 a účinnosť nadobudla dňa 18.05.2019.
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Článku 9 ods. 2 Zmluvy na uzatvorení nasledovného Dodatku:
ČLÁNOK I
PREDMET DODATKU
1.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že za zmluvnými stranami sa vkladá sa nadpis:
„Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA“.

1.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Hlavné mesto je podľa § 81 ods. 1 zákona č. 79/2015 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.“

1.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 1 sa doterajší ods. (1) v Zmluve označí ako ods. „(2)“ a jeho znenie sa
nahrádza nasledovným znením:
„(2) Oprávnená osoba je právnickou osobou, ktorej predmetom činnosti je podnikanie v oblasti nakladania s iným
ako nebezpečným odpadom. Oprávnená osoba v súvislosti so zberom a prepravou vybraných zložiek
komunálnych odpadov špecifikovaných v článku 2 ods. 1 tejto zmluvy predložila zmluvy preukazujúce ich ďalšie
nakladanie v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a právoplatné rozhodnutia príslušného orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým sa v súlade s § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch udeľuje
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, a to:
a) rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životného prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-BAOSZP3-2016/063859-3/CEM/IV zo dňa 22.08.2016 a OU-BAOSZP3-2017/074135/GIB/IV zo dňa 25.07.2017, v znení rozhodnutia č. OÚ-BA- OSZP3-2018/100144-5/CEM/IV
zo dňa 30.11.2018 a rozhodnutia č. OU-BAOSZP3-2020/070551-007 zo dňa 14.07.2020, ktorým bol oprávnenej

osobe udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ktoré je umiestnené na Hodonínskej ul. v
Bratislave (ďalej len „prevádzka na Hodonínskej“),
b) zmluvu č. 30/2016 so spoločnosťou KBZ s.r.o. zo dňa 11.07.2016 a Dodatok k č. 1 k tejto zmluve,
c) zmluvu o plnení povinností vyplývajúcich z činností výkupu vyhradeného prúdu odpadu s organizáciou
zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s. zo dňa 01.04.2018,
d) zmluvu č. 2019/-KZM- 008-00005 zo dňa 01.02.2019 so spoločnosťou ŽP EKO QELET, a.s..“
1.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 2 ods. 1 Zmluvy sa v tabuľke dopĺňa nový druh odpadu:
11.

1.5.
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O

Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 3 ods. 1 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:
„(1) Oprávnená osoba je oprávnená nakladať s odpadom len v súlade so všeobecne záväzným nariadením
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „VZN č. 6/2020“).“

1.6.

Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 4 ods. 3 písm. b) Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:
„b) zosúladiť činnosť nakladania s komunálnym odpadom s drobným stavebným odpadom s platným Programom
odpadového hospodárstva Bratislavského kraja.“

1.7.

Zmluvné strany sa dohodli, že do Zmluvy sa vkladá nový Článok 9, ktorý znie:
„DORUČOVANIE A KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

(1)

Za riadne a preukázané doručenie písomnosti sa považuje aj prípad, keď:
a)

zmluvná strana, ktorej je písomnosť adresovaná (adresát) jej prijatie odmietne; za deň doručenia
písomnosti sa považuje deň odmietnutia jej prijatia,

b)

zmluvná strana, ktorej je písomnosť adresovaná (adresát) si doručovanú písomnosť uloženú na pošte
nevyzdvihne, pričom doručovateľ doručoval písomnosť na adresu druhej zmluvnej strany (adresáta)
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany (adresáta).
Za deň doručenia sa pokladá siedmy pracovný deň, ktorý uplynie odo dňa uloženia doručovanej
písomnosti na pošte.

(2)

Písomností doručované poštou môžu byť doručené aj kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo
osobne, prevzatím a potvrdením prevzatia doručovanej písomnosti zodpovednou osobou.

(3)

Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu zmluvnej strany oznámenú druhej zmluvnej strane sa
považuje za doručenú:

(4)

a)

okamihom prevzatia, v prípade, že prevzatie druhá zmluvná strana potvrdí, alebo

b)

nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá zmluvná strana prevzatie písomnosti nepotvrdila.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikáciu o záležitostiach vyplývajúcich z tohto Dodatku budú prioritne
vykonávať elektronicky na e-mailové adresy uvedené v záhlaví tohto Dodatku, popr. telefonicky.“
1.8. Zmluvné strany sa dohodli, že doterajší Článok 9 Zmluvy sa označí ako „Článok 10“.
ČLÁNOK II
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1.

Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom zmenené, zostávajú naďalej platné a účinné.

2.2.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta v súlade s ust.§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. OZ a ust. § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

2.3.

Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu v slovenskom jazyku, z toho dve (2)
vyhotovenia dostane oprávnená osoba a štyri (4) vyhotovenia dostane hlavné mesto.

2.4.

Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie
v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 28.10.2020

V Bratislave, dňa 12.10.2020

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
na základe poverenia Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.
prvá námestníčka primátora

MŠ MIKAŠROT s.r.o.
Katarína Špačková, v. r.
konateľ

