
Naša zn.: 0600/2017 

Dodatok č. 1 

k Zmluve na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu z 19.04.2017 (0359/2017) 

1. 

1.1 Objednávateľ služby: 

 Názov:  FALCO SK, s.r.o. 

 Adresa (sídlo): Na Zigmund šachtu 13, 969 01  Banská Štiavnica 

IČO:   36046540 

 DIČ:   2020066488 

 IČ DPH:  SK2020066488 

 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 

 číslo účtu (IBAN):  SK21 0200 0000 0026 8794 1155 

 v zastúpení: Ing. Róbert Kováč 

 kontakt:  045/6920 360, office@falco.sk  

ďalej len „Objednávateľ“. 
 

1.2 Poskytovateľ služby: 

 Názov:  Technické služby, mestský podnik, Banská Štiavnica, 

 Adresa (sídlo): E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica,  

IČO:  00185213, 

DIČ:  2021107220, 

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Banská Štiavnica, 

číslo účtu (IBAN): SK06 5600 0000 0014 1547 5002, BIC:KOMASK2X 

 oprávnené osoby zastupujúce zhotoviteľa: 

 - vo veciach zmluvy: Peter Heiler, riaditeľ, ts.riaditel@banskastiavnica.sk  

 - v technických veciach: Oľga Blahová, 0905/262 058, ts.doprava@banskastiavnica.sk, 

ďalej len „Poskytovateľ“. 
 

sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa menia jednotlivé 
články Zmluvy č. 0359/2017 na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu z 
19.04.2017 (ďalej len Zmluva) takto: 
 

2. Bod 2.3 čl. 2 Zmluvy (Predmet plnenia zmluvy) sa mení nasledovne: 
 

Ak má byť priemyselný odpad Objednávateľa zhodnotený, musí byť vytriedený v zmysle 
VZN o odpadoch a spĺňať požiadavky Poskytovateľa. Poskytovateľ zabezpečí odber 
nasledovných druhov odpadu Objednávateľa: 

 

Katalóg. 
č.  

Druh odpadu Kateg. 
odp. 

Popis 

15 01 01 obaly z papiera a 
lepenky 

O prevažne kartónové obaly (krabice), rozložené 
a naskladané, podľa možností zviazané, čisté, bez 
prímesí – bez plastových častí, fólií a pod. 

15 01 02 obaly z plastov O vo vreciach, fľaše stlačené, penový polystyrén vo 
vreciach, väčšie kusy môžu byť voľne ložené, čisté, 
bez prímesí iných materiálov 

15 01 03 obaly z dreva O debničky, prepravky, palety, voľne ložené, čisté, bez 
prímesí – bez plast. vložiek, fólií a pod. 
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Ak sa odpad nedá zhodnotiť, napr. obsahuje nežiadúce prímesi, alebo ide o zmes 
viacerých zložiek odpadu, Poskytovateľ zabezpečí zneškodnenie odpadu v zmysle 
aktuálne platnej legislatívy na náklady Objednávateľa podľa čl. 3.  

 

3. Do čl. 2 Zmluvy (Predmet plnenia zmluvy) sa dopĺňajú body 2.4 a 2.5 nasledovne: 
 

2.4 Poskytovateľ zabezpečí odber nasledovných druhov nebezpečných odpadov 
Objednávateľa: 

 

Katalóg. 
č.  

Druh odpadu Kateg. 
odp. 

Popis 

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok alebo 
kontaminované 
nebezpečnými látkami 

N prevažne plastové bandasky (PE) 
z denaturovaného liehu a liehového 
moridla, prípadne iné obaly obsahujúce 
zvyšky nebezpečných látok, oddelené od 
iných odpadov a označené 

15 02 02 absorbenty, filtračné 
materiály vrátane olejových 
filtrov inak 
nešpecifikovaných, handry 
na čistenie, ochranné 
odevy kontaminované 
nebezpečnými látkami 

N handry na čistenie, štetce, vo vreciach, 
oddelené od iných odpadov a označené 

20 01 21 žiarivky a iný odpad 
obsahujúci ortuť 

N musia byť zabezpečené proti rozbitiu, 
vyžaduje sa opatrná manipulácia 

 

Zhodnotenie alebo zneškodnenie týchto odpadov zabezpečí Poskytovateľ na náklady 
Objednávateľa podľa čl. 3. 

2.5 Poskytovateľ zabezpečí odber nasledovných druhov odpadov Objednávateľa 
akonáhle bude oprávnený nakladať s týmito odpadmi a bude mať zabezpečené ich 
zhodnotenie alebo zneškodnenie: 

 

Katalóg. 
č.  

Druh odpadu Kateg. 
odp. 

Popis 

04 01 08 odpadová vyčinená koža 
(holina, stružliny, odrezky, 
brúsny prach) obsahujúca 
chróm 

O odrezky z kože, v plastových vreciach, 
oddelené od iných odpadov a označené 

04 02 09 odpad z kompozitných 
materiálov (impregnovaný 
textil, elastomér, 
plastomér) 

O odrezky z kompozitných materiálov, 
v plastových vreciach, oddelené od iných 
odpadov a označené 

04 02 22 odpady zo spracovaných 
textilných vlákien 

O odrezky z textilu, v plastových vreciach, 
oddelené od iných odpadov a označené 

12 01 05 hobliny a triesky z plastov O plast odrezky, hobliny, v plastových 
vreciach, oddelené od iných odpadov a 
označené 

12 01 21 použité brúsne nástroje a 
brúsne materiály iné ako 
uvedené v 12 01 20 

O brúsny materiál, v plastových vreciach, 
oddelené od iných odpadov a označené 

 

Zhodnotenie alebo zneškodnenie týchto odpadov zabezpečí Poskytovateľ na náklady 
Objednávateľa podľa čl. 3. 
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4. Do čl. 3 Zmluvy (Cena a platobné podmienky) sa dopĺňajú body 3.6.3.7 a 3.8 nasledovne: 
 

3.6 Priemyselný odpad Objednávateľa vytriedený podľa bodov 2.4 a 2.5 Objednávateľ 
privezie na vlastné náklady na zberný dvor mesta Banská Štiavnica, Poskytovateľ 
zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu za nasledovné ceny: 

 

Katalóg. 
č. 

Druh odpadu 
Kateg. 
odp. 

bez DPH 
€/t 

DPH 
€/t 

skládkový 
popl. €/t 

celkom 
€/t 

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok alebo 
kontaminované 
nebezpečnými látkami 

N 350,00 70,00 - 420,00 

15 02 02 absorbenty, filtračné 
materiály vrátane olejových 
filtrov inak 
nešpecifikovaných, handry 
na čistenie, ochranné 
odevy kontaminované 
nebezpečnými látkami 

N 350,00 70,00 - 420,00 

20 01 21 žiarivky a iný odpad 
obsahujúci ortuť 

N 10,00 2,00 - 12,00 

04 01 08 odpadová vyčinená koža 
(holina, stružliny, odrezky, 
brúsny prach) obsahujúca 
chróm 

O 35,28 7,06 9,96 52,30 

04 02 09 odpad z kompozitných 
materiálov (impregnovaný 
textil, elastomér, plastomér) 

O 35,28 7,06 9,96 52,30 

04 02 22 odpady zo spracovaných 
textilných vlákien 

O 35,28 7,06 9,96 52,30 

12 01 05 hobliny a triesky z plastov O 35,28 7,06 9,96 52,30 

12 01 21 použité brúsne nástroje a 
brúsne materiály iné ako 
uvedené v 12 01 20 

O 35,28 7,06 9,96 52,30 

 

3.7 Objednávateľ si môže objednať u Poskytovateľa odber odpadov vytriedených podľa 
bodov 2.4 a 2.5 z priestorov pred alebo v rámci prevádzky. Tieto odpady odoberá 
Poskytovateľ v samostatom režime, mimo odberu odpadov uvedených v bode 2.3. 
Odber môže byť objednaný telefonicky alebo e-mailom, minimálne však 2 pracovné 
dni pred požadovaným termínom. Za odber odpadov podľa bodov 2.4 a 2.5 
z priestorov pred alebo v rámci prevádzky Objednávateľa zaplatí Objednávateľ 
Poskytovateľovi cenu: 

 

cena bez DPH:  41,67 €/odber 

DPH (20 %):    8,33 €/odber 

cena s DPH:  50,00 €/odber 
 

3.8 Ostatné (O) odpady uvedené v bode 2.5 a odoberané podľa bodov 3.6 a 3.7 
(katalógové č. 04 01 08, 04 02 09, 04 02 22, 12 01 05 a 12 01 21) nesmú obsahovať 
nebezpečné zložky v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vyhlášky 365/2015 
Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. Ak odpad obsahuje nebezpečné zložky, 
bude cena za jeho zhodnotenie, resp. zneškodnenie  stanovená v zmysle cenníka 
Poskytovateľa, alebo bude predmetom dohody Objednávateľa a Poskytovateľa.  
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5. Číslovanie bodu 3.6 Zmluvy sa mení na 3.9 a bod sa mení nasledovne: 

3.9 Za odber odpadu Objednávateľa podľa bodov 3.1 až 3.8 Poskytovateľ vystaví 
Objednávateľovi faktúru raz štvrťročne. 

 

6. Ostatné dojednania Zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

7. Záverečné ustanovenia 

7.1 Tento Dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú.  

7.2 Tento Dodatok je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, z ktorých obe zmluvné strany obdržia 
po jednom vyhotovení. 

7.3 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, 
porozumeli mu, Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

7.4 Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovej 
stránke Poskytovateľa podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe informácií v znení neskorších predpisov.  

 

 

Za Objednávateľa služby:    Za Poskytovateľa služby: 

 

V Banskej Štiavnici, 06.07.2017   V Banskej Štiavnici, 26.07.2017 

 

 

 

 

 

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

Ing. Róbert Kováč, konateľ  v. r.      Peter Heiler, riaditeľ  v. r. 


