Dodatok č. 9
k Zmluve č. 2/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho
odpadu z obce Bijacovce
uzavretý medzi
1. Objednávateľ:

Obec Bijacovce
Zastúpený: Mgr. Ján Pivovarníček, starosta obce
IČO: 00328961
Bankové spojenie:
číslo účtu:

2. Zhotoviteľ:

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31659641
DIČ: 2020502957
IČ DPH: SK2020502957
Právna forma: s.r.o.
Zapísaný: OR OS Košice I , odd. Sro, vl. č. 2044/V
Zastúpený: Ing. Vladimír Čech, riaditeľ spoločnosti
Ing. Ondrej Korenko, prokurista spoločnosti
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
BIC/SWIFT:
I.
Preambula

Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že uzatvárajú tento dodatok v nadväznosti na účinnosť
nového zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len zákon o odpadoch) a povinnosť zosúladenia tejto zmluvy so zákonom o odpadoch.
II.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení a dopĺňa:
Článok I. Predmet zmluvy sa mení nasledovne:
Zhotoviteľ ako oprávnená organizácia v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a v zmysle VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len KO) a drobnými
stavebnými odpadmi ( ďalej len DSO) na území obce Bijacovce sa zaväzuje:
1. Vykonávať pre objednávateľa zber a prepravu komunálneho odpadu (ďalej len KO) , t.j.
odpadov z domácnosti vznikajúcich na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady
podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická
osoba – podnikateľ.
Zber KO bude zabezpečovaný mechanizmami a pracovníkmi zhotoviteľa zo zberných
nádob umiestnených v obcí v dohodnutých harmonogramoch.
2. Vykonávať pre objednávateľa zber, prepravu a dotriedenie oddelene vytriedených zložiek
KO v systéme organizovaného zberu v obci, a to odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, v súlade s uzatvorenými zmluvami
medzi objednávateľom a organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) a zhotoviteľom

a OZV. V obci je zavedený triedený zber papiera, plastov, skla, kovov a viacvrstvových
kombinovaných materiálov (v rámci projektov realizovaných objednávateľom).
3. Zabezpečovať zneškodnenie resp. zhodnotenie KO a DSO v súlade so zákonom o
odpadoch.
4. Na základe samostatnej objednávky a požiadaviek objednávateľa zabezpečovať:
- zber, prepravu a zneškodnenie/zhodnotenie objemného odpadu
- zber, prepravu a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu z domácnosti s obsahom
škodlivých látok
- zber, prepravu a zneškodnenie DSO
- biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len BRO).
5. Zabezpečovať pre objednávateľa zber, prepravu a zhodnotenie/zneškodnenie vytriedených
KO:
- elektroodpadov z domácnosti
- použitých prenosných batérii a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
- jedlých olejov a tukov
V článku II. Podmienky vykonania diela sa mení bod 5 nasledovne:
5. Zber, preprava a následné dotriedenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu
z odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
v súlade s uzatvorenými zmluvami medzi objednávateľom a organizáciou zodpovednosti
výrobcov (OZV) a zhotoviteľom a OZV. V obci je zavedený triedený zber papiera, plastov,
skla, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (v rámci projektov realizovaných
objednávateľom. Zber v obci sa bude vykonávať podľa dohodnutého harmonogramu
z vriec, ktoré majú majitelia rodinných domov v deň odvozu vystavené pred rodinným
domom (pred bránkou) a z nádob, ktoré sa nachádzajú na stanovištiach v obci.
Katalógové čísla odpadov triedeného zberu:
odpad s kat.
. 20 01 01 – papier a lepenka
odpad s kat.
. 20 01 02 – sklo
odpad s kat.
. 20 01 39 – plasty
odpad s kat.č. 20 01 40 – kovy
odpad s kat.č. 20 01 03 – viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
(kompozity na báze lepenky)
V článku II. Podmienky vykonania diela sa dopĺňa bod 6 nasledovne:
6. Zber jedlých olejov a tukov
Zhotoviteľ zabezpečí na území obce mobilný zber a prepravu použitých jedlých olejov
a tukov minimálne 2 x ročne (spoločne s výkupom papiera od občanov v obci). Obec sa
zaväzuje zabezpečiť informovanosť občanov v dostatočnom predstihu o zbere jedlých olejov
a tukov. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si
občania zabezpečujú samostatne (napr. obaly od jedlých olejov a tukov).
V článku III. Cena sa v bode 1. dopĺňa

Zneškodnenie 1 tony stavebného odpadu – DSO – skutočná hmotnosť

10,60 €

V článku III. Cena sa menia body 4 , 5 a 6. nasledovne:
4. Zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu
(podľa zákona musí obec zabezpečiť min. 2x do roka)
Cena za pristavenie a odvoz mobilnej zberne na zber nebezpečných zložiek KO:
- prenájom mobilnej zberne
10,00 € / deň
- doprava mobilnej zberne AVIA VOK – 1km/jazdy
0,83 €
- cena za manipuláciu – započatých 15 min.
4,00 €
Cena za zneškodnenie nebezpečných zložiek KO:
- odpad s kat.č. 20 01 26 – oleje a tuky
0,00 €
- odpad s kat.č. 20 01 33 – batérie a akumulátory
0,00 €
- odpad s kat.č. 15 01 10 - obaly obs. zvyšky neb. látok
0,33 €/kg
- odpad s kat.č. 15 02 02 – absorbenty
0,33 €/kg
- odpad s kat.č. 16 01 07 - olejové filtre
0,33 €/kg
Bezplatný zber, preprava elektroodpadov v členení podľa prílohy č.7 vyhlášky č. 373/2015
Z.z (vcelku, nerozbité a nerozobraté).
5.

Zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu – obaly a neobaly
Financovanie triedeného zberu odpadov sa realizuje na základe zmluvy medzi OZV
a zhotoviteľom – zberovou spoločnosťou.
V nadväznosti na § 81 ods.14 zákona o odpadoch sa zmluvné strany dohodli, že v prípade
ak dôjde k naplneniu skutočností uvedených v § 59 ods. 8 zákona o odpadoch, budú
skutočné náklady vypočítané podľa cenníka uvedeného v prílohe č. 1 tohto dodatku.

6. Zber, preprava jedlých olejov a tukov

10,- € /zber

V Článku IV. Platobné podmienky sa ruší bod 6.
V Článku VI. Povinnosti objednávateľa sa mení bod 1. nasledovne:
Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v zberových nádobách na zmesový komunálny
odpad nenachádzal odpad s obsahom škodlivých látok, drobný stavebný odpad a podobný
odpad ( zemina, kamene, drevo, popol a pod.), biologicky rozložiteľný odpad a zložky
triedeného systému zberu. V prípade, že budú zistené v zberových nádobách tieto odpady,
zberná nádoba nebude vyvezená.
V Článku VII. Všeobecné a záverečné ustanovenia sa v bode 6. mení písm. e)
b) Výpovedná lehota pre obe zmluvné strany je 12 mesiacov a začne plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

V ostatnom sa dohodnuté zmluvné podmienky nemenia.
III. Záverečné ustanovenia
1. Všetky ceny uvedené v tomto dodatku sú bez DPH.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1: Ceny jednotlivých prác
a služieb za komplexné nakladanie s triedenými zložkami komunálneho odpadu platné
od 1.7.2016
V Spišskej Novej Vsi, dňa 30.06.2016

_____________________
Objednávateľ

_____________________
Zhotoviteľ

