DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO
MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
č. B-11/2018 zo dňa 07.05.2018
(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, na základe rozhodnutia č. 6/2021 primátora
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych dokumentov v znení neskorších
predpisov IBAN: SK 72 7500 0000 0000 2582 7813, peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., kontakt:
zivotneprostredie@bratislava.sk.
(ďalen len „hlavné mesto“)
a
BUČINA EKO, s.r.o., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 46 156 101, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu BA I., Oddiel: Sro, vložka číslo: 99314/B, zastúpená: Ing. Dávid Dressler –
konateľ spoločnosti, DIČ: 2023255795 , tel. číslo: +421 904 638 979, e-mail: dressler@bucinaeko.com, peňažný ústav:
Tatra banka, IBAN: SK74 1100 0000 0029 4045 8918, SWIFT: TATRSKBX
.
(ďalej len „oprávnená osoba“)
(hlavné mesto a oprávnená osoba ďalej aj ako „zmluvné strany“)
Hlavné mesto a oprávnená osoba uzatvorili dňa 07.05.2018 Zmluvu o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych
odpadov na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. B-11/2018 (ďalej len „Zmluva“). Zmluva bola
zverejnená na webovom sídle hlavného mesta dňa 11.5.2018 a účinnosť nadobudla dňa 12.5.2018.
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 Článok 1 ods. 2 písm. b) Zmluvy znie:
„súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov udelený Obvodným úradom životného prostredia
v Bratislave, odborom odpadového hospodárstva podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z. rozhodnutím
č.
ZPH/2012/03854/V/GRE zo dňa 25.6.2012 zmeneného rozhodnutím č. OÚ-BA-OSZP 32014/057448/1/GRE/V zo dňa 11.8.2014 a rozhodnutiami Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti
o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia udelených podľa § 97
ods. 1, písm. d) zákona o odpadoch č. OU-BA-OSZP3-2017/034169/GRE/V zo dňa 21.04.2017, č. OU-BAOSZP3-2019/101729/GRE/V zo dňa 28.02.2019, č. OU-BA-OSZP3-2020/095882/GRE/V zo dňa 17.08.2020
a č. OU-BA-OSZP3—2020/133652/GRE/V zo dňa 25.11.2020 pre prevádzku umiestnenú na pozemku v k. ú.
Petržalka, parc. č. 5221/50, 53, Pri Seči, Bratislava (ďalej len „Zberný dvor BUČINA Depo Bratislava“) “

1.2.

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“).“

1.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 4 odseky 2 Zmluvy sa nahrádzajú nasledovným znením:

(2)
a)

zaraďovať jednotlivé zložky komunálnych odpadov s ktorými nakladá, podľa Katalógu odpadov,

b)

zasielať hlavnému mestu vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“, uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej
povinnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 366/2015 Z. z.“) v tlačenej forme
a zároveň elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v hlavičke tejto zmluvy vo formáte *.xls podľa vzoru
vyššie uvedeného tlačiva. Na účely tejto zmluvy evidenčný list nebude zahŕňať evidenciu hmotnosti
odpadov, s ktorými oprávnená osoba nakladá na základe zmluvy alebo objednávky s mestskou časťou
hlavného mesta a to:

c)

d)

e)

1.4.

Oprávnená osoba sa ďalej zaväzuje:

1.

mesačne, vždy do pätnásteho (15.) dňa nasledujúceho mesiaca pre odpady vyzbierané na území
hlavného mesta za každú mestskú časť osobitne (ak sa zber vykonáva aj v inej mestskej časti
Bratislavy),

2.

do 25. januára za predchádzajúci kalendárny rok pre odpady vyzbierané na území hlavného
mesta, a to za hlavné mesto súhrnne (celkový súčet hmotnosti odpadu podľa katalógových čísel
v tonách za predchádzajúci kalendárny rok) a zároveň za každú mestskú časť osobitne (ak sa
zber vykonáva a v inej mestskej časti Bratislavy).

zasielať hlavnému mestu vyplnené tlačivo „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“, uvedené
v prílohe č. 2 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. v tlačenej forme a zároveň elektronicky na e-mailovú adresu
uvedenú v hlavičke tejto zmluvy vo formáte *.xls podľa vzoru vyššie uvedeného tlačiva. Na účely tejto
zmluvy ohlásenie nebude zahŕňať v súčte hmotnosti odpadov podľa katalógových čísiel odpady,
s ktorými oprávnená osoba nakladá na základe zmluvy alebo objednávky s mestskou časťou hlavného
mesta a to:
1.

do 25. januára za predchádzajúci kalendárny rok pre odpady vyzbierané na území hlavného
mesta, a to za hlavné mesto súhrnne (celkový súčet hmotnosti odpadu podľa katalógových čísel
v tonách za predchádzajúci kalendárny rok) a zároveň za každú mestskú časť osobitne (ak sa
zber vykonáva a v inej mestskej časti Bratislavy),

2.

v tlačive v stĺpci „Pozn. (9)“ uvádzať požadované údaje až po konečného spracovateľa odpadu.

zasielať hlavnému mestu vyplnené tlačivo „Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu“ uvedené v prílohe
č. 11 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. za každú prevádzku a činnosť osobitne v tlačenej forme a zároveň
elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v hlavičke tejto zmluvy vo formáte *.xls podľa vzoru vyššie
uvedeného tlačiva, a to do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok; oprávnená osoba uvedie aj
celkový súčet hmotnosti vyzbieraného odpadu v prevádzkach podľa katalógových čísel v tonách za
predchádzajúci kalendárny rok,
zasielať hlavnému mestu vyplnený formulár (príslušný modul) „Ročný výkaz o komunálnom odpade
z obce“ podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020, ktorou sa vydáva Program
štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 v tlačenej forme a zároveň elektronicky na emailovú adresu uvedenú v hlavičke tejto zmluvy vo formáte *.xls podľa vzoru vyššie uvedeného formuláru.
Na účely tejto zmluvy výkaz nebude zahŕňať odpady, s ktorými oprávnená osoba nakladá na základe
zmluvy alebo objednávky s mestskou časťou hlavného mesta, a to do 25. januára za predchádzajúci
kalendárny rok za hlavné mesto a za každú mestskú časť osobitne (ak sa zber vykonáva aj v inej mestskej
časti Bratislavy); pre ďalšie obdobie podľa platnej vyhlášky.“

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

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

V Bratislave, dňa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá námestníčka primátora

BUČINA EKO, s.r.o.
Ing. Dávid Dressler
konateľ

