DODATOK č. 1
k zmluve č. B –21/2018 zo dňa 29.10.2018
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:
SWIFT:

Eugen Linka
Padlých hrdinov 70, 821 06 Bratislava
Eugen Linka
11652594
v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava
číslo Živ. registra: 102-7729
0903 473 600
alzbeta.linkova@gmail.com
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK 20 0900 0000 0001 7004 7530
GIBASKBX

(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 29.10.2018 Zmluvu č. B-21/2018 o zbere a preprave
vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislava 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:
(1) „Oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorej predmetom podnikania je podnikanie
v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom a s iným ako nebezpečným odpadom.
Oprávnená osoba v súvislosti so zberom 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, odboru starostlivosti o životného prostredie,
oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-BAOSZP3-2016/035334/PAE/11 zo dňa 11.08.2016, v znení rozhodnutia OU-BAOSZP3-2019/089506/PAE/II zo dňa 25.9.2019, ktorým bol oprávnenej osobe udelený
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 79 ods. 1 písm. d)
zákona o odpadoch, v prevádzke umiestnenej na ul. Padlých hrdinov 68, 821 06
Bratislava (ďalej len „prevádzka na ul. Padlých hrdinov 68“),
b) zmluvy preukazujúce ďalší spôsob nakladania s odpadom, uvedeným v tabuľke
v článku 2 ods. 1 tejto zmluvy, v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva :
-

Zmluvu na zhodnotenie odpadu uvedenom v tabuľke s poradovým číslom 1. so
spoločnosťou AKU - TRANS spol. s r. o. zo dňa 03.12.2007, v znení neskorších
dodatkov, zo dňa 12.02.2008 a zo dňa 01.03.2016,

-

Zmluvu o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve pre odpady uvedené
v tabuľke s poradovým číslom 2. až 10. so spoločnosťou P+K s.r.o. zo dňa
07.01.2016, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.11.2019,

-

Zmluvu na zhodnotenie odpadu pre odpady uvedené v tabuľke s poradovým
číslom 2. až 9. so spoločnosťou ŽP EKO QELET a.s. zo dňa 27.01.2016

-

Zmluva o plnení povinností vyplývajúcich z činnosti výkupu vyhradeného prúdu
odpadu uzatvorenú s organizáciou zodpovednosti výrobcu NATUR-PACK zo dňa
01.04.2018.“
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(2) V Čl. 2 ods. 1 sa mení tabuľka nasledovne:
Por.
č.
1.

Číslo druhu
odpadu
20 01 33

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

20 01 40
20 01 40 01
20 01 40 02
20 01 40 03
20 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06
20 01 40 07
20 01 04

Názov druhu odpadu podľa Katalógu odpadov
batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602,
alebo 160603 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie
kovy
meď, bronz, mosadz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy
obaly z kovu

Kategória
odpadu
N
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 (6) rovnopisoch, z ktorých hlavné mesto dostane štytri
vyhotovenia (4) 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:

V Bratislave dňa:

Za hlavné mesto SR Bratislavu:

Za Eugen Linka:

........................................................................
Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá námestníčka primátora

.........................................................................
Eugen Linka
konateľ
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