Dodatok č. 2
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
(ďalej len ako „Dodatok“)
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
banka:
Československá obchodná banka, a.s.
č. účtu v tvare IBAN:
SK72 7500 00000000 2582 7813
SWIFT:
CEKOSKBX
zastúpenie:
Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora v zmysle Rozhodnutia č. 36/2021
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomností
a právnych dokumentov (Podpisový poriadok)
(ďalej len „Hlavné mesto“)
a
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
sídlo:
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
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
zastúpené:
Ing. Mgr. Ivan Sokáč, MBA, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Andrej Rutkovský, člen predstavenstva
(ďalej ako ,,Spoločnosť“)
(Hlavné mesto a Spoločnosť ďalej aj ako „zmluvné strany“)
Preambula
Dňa 19.07.2017 uzavreli 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 ako „Zmluva“).
Od okamihu podpísania Zmluvy boli identifikované nové skutočnosti, na základe ktorých sa zmluvné strany dohodli
v súlade s článkom XII ods. 1. Zmluvy na uzatvorení tohto Dodatku.

1.
2.
3.
4.

Článok I
Predmet Dodatku
Zmluvné strany sa dohodli, že do článku I Zmluvy sa vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12) Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečovať zber jedlých olejov a tukov (20 01 25) z domácností (ďalej len
„olejov“) v zmysle článku III ods. 16 tejto Zmluvy.“
Zmluvné strany sa dohodli, že do článku I ods. 8 Zmluvy sa vkladá nové písm. d), ktoré znie:
„(d) zberom olejov v komplexnej bytovej výstavbe a v individuálnej bytovej výstavbe.“
Zmluvné strany sa dohodli, že v článku I ods. 8 sa doterajšie písm. d) označuje ako písm. e).
Zmluvné strany sa dohodli, že do článku III sa vkladá nový odsek 16, ktorý znie:
„(16) Spoločnosť sa pri zbere a preprave olejov zaväzuje:
a) zber a prepravu olejov zabezpečovať v súlade s harmonogramom písomné odsúhlaseným Hlavným
mestom, pričom zber olejov na celom území Hlavného mesta bude zavedený najneskôr do 01.01.2023,
b) informovať Hlavné mesto a dotknutú mestskú časť dostatočne včas, najmenej však 1 mesiac pred
prvým odvozom vopred, o začiatku zavedenia zberu a prepravy olejov na území danej mestskej časti,
c) ponúknuť správcom bytových domov zbernú nádobu na zber olejov formou výpožičky; prednostne pre
bytové domy s uzatvoreným stanovišťom zberných nádob,

d) v komplexnej bytovej výstavbe poskytnúť správcovi oranžovú 120 l zbernú nádobu na zber olejov na
základe zmluvy o výpožičke,
e) ponúknuť zberným dvorom na území Hlavného mesta zbernú nádobu na zhromažďovanie olejov
formou výpožičky a zabezpečiť ich zber a prepravu,
f) zabezpečiť označenie zberných nádob informačnou nálepkou schválenou Hlavným mestom v súlade
s platnou legislatívou,
g) vykonávať zber a prepravu olejov v komplexnej bytovej výstavbe jedenkrát za kalendárny mesiac;
v prípade naplnenia nádoby a na základe požiadavky správcu adresovanej Spoločnosti aj častejšie,
h) zabezpečovať zber a prepravu olejov v individuálnej bytovej výstavbe jedenkrát za 3 mesiace; oleje
v individuálnej bytovej výstavbe budú zbierané v uzatvorených plastových fľašiach so závitom
vložených do určenej nádoby, ktorú poskytne Spoločnosť vlastníkovi rodinného domu, a to priamo
spred rodinného domu, prípadne iného miesta určeného na zber zmesového odpadu,
i) zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie iného odpadu, ako toho, pre ktorý je zberná nádoba na oleje
určená v súlade s platnou legislatívou,
j) zabezpečovať pravidelnú údržbu a primeranú čistotu zbernej nádoby, okrem zberných nádob
poskytnutých v individuálnej bytovej výstavbe,
k) zabezpečiť primeranou formou informovanie vlastníkov rodinných domov na území Hlavného mesta
o zavedenom zbere olejov, spôsobe a harmonograme zberu,
l) raz za štvrťrok predkladať správu o priebehu zberu a vyzbieraných množstvách oleja Oddeleniu
životného prostredia, tým nie je dotknutá povinnosť článku V. Evidencia odpadov.“

1.
2.

3.
4.

Článok II
Záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti.
Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
dňom 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.
Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve (2) vyhotovenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich
skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časovej tiesne, ani za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 22.02.2022

V Bratislave, dňa 22.02.2022

Za Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Za Spoločnosť

________________________________

________________________________

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

Ing. Mgr. Ivan Sokáč, MBA, PhD., v. r.
predseda predstavenstva

________________________________
Ing. Andrej Rutkovský, v. r.
člen predstavenstva

