DODATOK č. 1
k zmluve č. B –13/2018 zo dňa 30.11.2018
O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV
NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:
1.
Názov:
zastúpené:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová,
prvá námestníčka primátora na základe poverenia
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481
2020372596
Československá obchodná banka, a. s.
SK72 7500 00000000 2582 7813
CEKOSKB

(ďalej len „hlavné mesto“)
a
2.
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
Zapísaná:
tel. č.:
e – mail:
bankové spojenie:
IBAN:

A-Z STAV, s.r.o.
Odeská 3, 821 06 Bratislava
JUDr. Ján Csontos, konateľ
35 813 393
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
vložka číslo: 24224/B, dňa 5.6.2001
00421 2/4552 1415
azstav@azstav.sk
Tatra banka, a.s.
SK75 1100 0000 0026 2527 1950

(ďalej len „oprávnená osoba“)
(„hlavné mesto“ a „oprávnená osoba“ ďalej aj ako „zmluvné strany“)
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Článok I
Úvodné ustanovenia
(1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.11.2018 Zmluvu o zbere a preprave vybraných
zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislava pod číslom B-13/2018 podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 81 ods. 13 zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).
(2) Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s článkom 9 ods. 2 Zmluvy tento Dodatok
v nasledovnom znení:
Článok II
Predmet Dodatku
(1) Čl. 1 odsek 2 Zmluvy sa mení a znie:
„Oprávnená osoba je právnická osoba, ktorej predmetom podnikania je podnikanie
v oblasti nakladania s odpadmi. Oprávnená osoba v súvislosti so zberom a prepravou
vybraných zložiek komunálnych odpadov špecifikovaných v článku 2 ods. 1 tejto
zmluvy pred podpisom tejto zmluvy predložila zmluvy preukazujúce ďalší spôsob
nakladania s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a nasledujúce
právoplatné rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva:
a) rozhodnutie Okresného úradu Bratislava II, oddelenia starostlivosti o životné
prostredie č. OH-B/2003/01907/EPA zo dňa 17.3.2003 v znení jeho neskorších
zmien rozhodnutiami Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. ZPH/
2006/07803/II/PAE zo dňa 18.9.2006, č. ZPH/2007/08971/II/PAE zo dňa
27.12.2007,
č.
ZPH/2011/04257/II/PAE
zo
dňa
23.6.2011,
č.
ZPH/2012/08221/II/PRE zo dňa 10.12.2012, č. OHo/2013/6982/PAE/II zo dňa
13.9.2013 a zmeneného rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odboru
starostlivosti o životného prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia č. OU-BA-OSZP3-2017/104499/PAE/II zo dňa 20.12.2017, č.
OU-BA-OSZP3-2018/057415/PAE/II zo dňa 12.6.2018 a OU-BA-OSZP32019/066991/PAE/II zo dňa 24.6.2019 vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1, písm. c) zákona
o odpadoch pre prevádzku umiestnenú na Lieskovskej ceste k.ú. Podunajské
Biskupice v Bratislave (ďalej len „prevádzka Podunajské Biskupice“),
b) zmluvy preukazujúce ďalší spôsob nakladania so zhodnoteným odpadom v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva :
-

objednávka na zhodnotenie odpadu č. druhu 19 12 07 so spoločnosťou Bučina
DDD, spol. s.r.o. zo dňa 01.04.2018,

-

Potvrdenia na zhodnotenie odpadu č. druhu 19 12 10 so spoločnosťou Považská
cementáreň, a.s.“

(2) V Čl. 2 sa mení tabuľka:
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Por. Číslo druhu
č. odpadu
1.
20 03 07
2.
20 02 01
3.
20 02 02
4.
20 01 01
5.
20 01 02
6.
20 01 39
7.
20 02 03
8.
20 03 03
9.
20 03 08

Názov druhu odpadu podľa Katalógu odpadov
objemný odpad
biologický rozložiteľný odpad
zemina a kamenivo
papier a lepenka
sklo
plasty
Iné biologicky nerozložiteľné odpady
odpad z čistenia ulíc
drobný stavebný odpad

Kategória
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Článok III
Záverečné ustanovenia
(1) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.
(2) Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom zmenené, zostávajú naďalej
platné a účinné.
(3) Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých hlavné mesto dostane tri
vyhotovenia (3) a oprávnená osoba dve (2) vyhotovenia.
(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:

17.9.2019

V Bratislave dňa:9.8.2019

Za hlavné mesto SR Bratislavu:

Za A-Z STAV, s.r.o.:

........................................................................
Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.
prvá námestníčka primátora

.........................................................................
JUDr. Ján Csontos, v. r.
konateľ
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