Naša značka: 0802/2016

Dodatok č. 2
k Zmluve na práce v oblasti separácie komunálneho odpadu zo dňa 01.06.2007 (0401/07)

Čl. I.
Objednávateľ:
sídlo:
v zastúpení:
kontakt:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:

Obec Banský Studenec
Banský Studenec 60
969 01 Banský Studenec
Pavol Santoris, starosta obce
045/ 691 16 71, starosta@banskystudenec.sk
Prima banka Slovensko, a. s.
SK04 5600 0000 0014 0111 7001
00320510

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
sídlo:
v zastúpení:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
E. M. Šoltésovej 1
969 01 Banská Štiavnica
Peter Heiler, riaditeľ podniku
PRIMA banka Slovensko
SK06 5600 0000 0014 1547 5002
00 185 213
SK 2021107220

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na tomto Dodatku č. 2, ktorým sa menia jednotlivé články Zmluvy č. 0401/07 na
práce v oblasti separácie komunálneho odpadu zo dňa 01.06.2007 (ďalej len Zmluva) takto:
Čl. II.
1. Bod 1 Článku II. „Predmet zmluvy“ sa mení nasledovne:
Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať:
a) triedený zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov:
Vytriedená zložka
komunálnych odpadov

Počet
Nádoba /
zvozov
vrece
ročne
1.
Papier
podľa prílohy
13
1 nádoba
2.
Papier
podľa prílohy
4
150 vriec
3.
Plasty
podľa prílohy
13
3 nádoby
4.
Plasty
podľa prílohy
13
250 vriec
5.
Sklo
podľa prílohy
13
3 nádoby
6.
Sklo
podľa prílohy
13
3 nádoby
7.
Kovy + VKM
podľa prílohy
13
6 nádob
VKM = viacvrstvové kombinované materiály (nápojové kartóny)
Interval zvozu

Objem nádoby
/ vreca v l
1 100
120
1 100
120
1 100
240
240
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Vytriedená zložka
komunálnych odpadov

Interval zvozu

Počet
zvozov
ročne
13

8.

Jedlé oleje a tuky

podľa prílohy

9.

Nebezpečné odpady
z domácností
Elektroodpad z
domácností
Objemný odpad

podľa prílohy

13

podľa prílohy

13

podľa prílohy

13

10.
11.
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Popis zberu
zber podľa potreby vozidlom
AVIA popri iných zložkách
zber podľa potreby vozidlom
AVIA popri iných zložkách
zber podľa potreby vozidlom
AVIA popri iných zložkách
zber podľa potreby vozidlom
AVIA popri iných zložkách

b) legislatívnu činnosť:
Legislatívna činnosť
Evidenčné listy odpadov
Hlásenie o nakladaní s odpadom

Interval
1 x mesačne
1 x za rok

Počet
12
1

2. Bod 2 Článku II. „Predmet zmluvy“ sa mení nasledovne:
Súčasťou triedeného zberu podľa vyššie uvedenej tabuľky je aj dodávka plastových vriec s
objemom 120 l na triedený zber plastov a papiera v počte kusov:
- plasty – vrecia žltej farby - pri jednom zvoze 250 ks (13 vývozov/rok)
- papier – vrecia modrej farby - pri jednom zvoze 150 ks (4 vývozy/rok).
3. Bod 3 Článku II. „Predmet zmluvy“ sa ruší.
Čl. III.
Článok III. Zmluvy „ Termín plnenia“ sa mení nasledovne:
Zmluvné strany sa dohodli na termíne plnenia zmluvy od 01.01.2017 na dobu neurčitú.
Čl. IV.
Článok IV. Zmluvy „Cena a platobné podmienky“ sa mení nasledovne:
1. Za výkon triedeného zberu položiek 1. až 7. v tabuľke Čl. II, bod 1., písm. a) - papier, plasty,
sklo a kovy + VKM a taktiež za Čl. II, bod 1., písm. b) - legislatívna činnosť objednávateľ
neplatí zhotoviteľovi, pretože náklady na zber týchto zložiek komunálnych odpadov sú
zhotoviteľovi preplácané prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly
a neobalové výrobky v zmysle § 27 ods. 5 a § 81 ods. 4 a ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch v znení neskorších právnych predpisov.
2. Za výkon triedeného zberu položiek 8. jedlé oleje a tuky, 9. nebezpečné odpady z domácností,
10. elektroodpad z domácností a 11. objemný odpad v tabuľke Čl. II, bod 1., písm. a) platí
objednávateľ zhotoviteľovi náklady na manipuláciu a zhodnotenie resp. zneškodnenie
vyzbieraných odpadov podľa aktuálneho cenníka zhotoviteľa a reálnych nákladov zhotoviteľa na
zhodnotenie resp. zneškodnenie vrátane prepravy k zhodnotiteľovi, resp. zneškodňovateľovi
odpadov. Z ceny sa odrátajú prípadné príjmy zhotoviteľa za zhodnotenie odpadov.
3. Platba podľa ods. 2 je na základe faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ objednávateľovi a ktorú
objednávateľ uhradí v lehote splatnosti faktúry. Fakturácia sa riadi obchodným zákonníkom
a inými aktuálne platnými právnymi predpismi.
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Čl. V.
Bod 2 článku V. Zmluvy „Dohodnuté spolupôsobenie“ sa mení nasledovne:
2. Ak bude skutočné zloženie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe
podľa § 59 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch obsahovať nežiadúce zložky komunálneho
odpadu v množstve nad 50 %, vodič nahlási túto skutočnosť na Obecnom úrade“. Za takto
znečistený odpad zaplatí obec ako za zmesový komunálny odpad podľa aktuálneho cenníka
zhotoviteľa.
Čl. VI.
V článku č. VI. Zmluvy „Osobitné dojednania“ sa ruší bod č. 3.

Čl. VII.
Príloha č. 1 Zmluvy sa mení takto:
Rozpis vývozu triedeného zberu vytriedených zložiek komunálnych odpadov:
1. Triedený zber zložiek papier, plasty, sklo, kovy + VKM, jedlé oleje a tuky, nebezpečné odpady z
domácností elektroodpad z domácností, objemný odpad (13 krát ročne – raz za 4 týždne) bude
v dňoch:
1. štvrťrok 2017
12.01.2017
09.02.2017
09.03.2017

2. štvrťrok 2017
06.04.2017
04.05.2017
01.06.2017
29.06.2017

3. štvrťrok 2017
27.07.2017
24.08.2017
21.09.2017

4. štvrťrok 2017
19.10.2017
16.11.2017
14.12.2017

2. Triedený zber papiera vo vreciach (4 krát ročne –raz za 3 mesiace) bude v dňoch:
1. štvrťrok 2017
12.01.2017

2. štvrťrok 2017
06.04.2017

3. štvrťrok 2017
27.07.2017

4. štvrťrok 2017
19.10.2017
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Čl. VIII.
Ostatné dojednania Zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. IX.
1. Týmto Dodatkom č. 2 ku Zmluve sa ruší Dodatok č. 1 ku Zmluve z dňa 30.06.2016.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ si tento Dodatok č. 2 prečítali, porozumeli mu, uzatvárajú ho
dobrovoľne a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
3. Dodatok č. 2 sa riadi ustanoveniami podľa Zmluvy o prevádzke triedeného zberu č. ZPSZH0805201505/A.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ si tento Dodatok č. 2 prečítali, porozumeli mu, uzatvárajú ho
dobrovoľne a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
5. Dodatok č. 2 je vyhotovený písomne v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane
jeden originál a zhotoviteľ dostane jeden originál.
6. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovej stránke
povinnej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
informácií v znení neskorších predpisov.
V Banskej Štiavnici, dňa: 28.11.2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

........................................................
Obec Banský Studenec

................................................
Technické služby, mestský podnik
Banská Štiavnica
Peter Heiler, riaditeľ v. r.

Pavol Santoris, starosta obce v. r.

Za správnosť: JUDr. Gejza Volf

......................

v. r.

