DODATOK Č. 2 K ZMLUVE Č. 34/2002
o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Názov: Obec Nemečky
Sídlo: Nemečky 70, 956 22 Nemečky
Zastúpený: Ing. Viera Uhlárová, starosta obce
IČO:
00655015
DIČ:
2021234380
IČ DPH:
IBAN: SK71 0200 0000 0000 2002 5192
BIC:
SUBASKBX
Tel: 038 / 539 16 23
e-mail: uhlarova@centrum.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Názov: NEHLSEN - EKO, spol. s r.o.
Adresa sídla: Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany
Zastúpený: RNDr. Mária Jančová, konateľ
IČO:
36546194
DIČ: 2020138406
IČ DPH: SK2020138406
Zápis v OR: Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka 13091/N
IBAN:
BIC:
Telefón:
e-mail:
(ďalej len “Dodávateľ”)
Článok 1.
Predmet Dodatku č. 2 k zmluve
1.

2.

3.

4.

Zmluvné strany sa dohodli na nižšie uvedených zmenách a doplnení Zmluvy č. 34/2002
o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu uzatvorenej medzi zmluvnými
stranami (ďalej len „zmluva“).
V článku II. zmluvy s názvom: „PREDMET ZMLUVY“ sa text: „č. 223/2001 Zb.“
nahrádza textom, ktorý znie: „č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o odpadoch“)“, text: „č. 526/1990 Zb.“ nahrádza textom, ktorý znie: „č. 18/1996
Z. z. v znení neskorších predpisov“ a na konci vety pred bodkou sa dopĺňajú slová:
„a dodávateľ vykoná na území obce triedený zber komunálneho odpadu“.
V článku IV. zmluvy s názvom: „POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA“ sa dopĺňa nový
ods. 6., ktorý znie: „Priebežne zvyšovať úroveň separácie využiteľných odpadov
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.“
V článku V. zmluvy s názvom: „PREBERANIE PRÁC“ sa do nadpisu za pôvodný text
dopĺňa nový text, ktorý znie: „A TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU“
a za ods. 1 sa dopĺňa nová časť, ktorej text znie:
„Triedený zber komunálneho odpadu:
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že zástupca dodávateľa zistí prekročenie
limitného obsahu nečistôt v zbernej nádobe (vreci) na triedený zber komunálneho
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odpadu (v zmysle § 59, ods. 9 zákona o odpadoch), nahlási túto skutočnosť
objednávateľovi na tel. č.: .................................. alebo na tel. č.:
................................................, na základe tejto výzvy dodávateľa sa zástupca
objednávateľa dostaví na miesto, kde sa nachádza predmetná zberná nádoba do 1
hodiny od telefonickej výzvy zástupcu dodávateľa. Zmluvné strany sa zaväzujú
dohodnúť sa na danom mieste na tom, či je prekročený limitný obsah nečistôt
v zbernej nádobe na triedený zber komunálneho odpadu (v zmysle § 59, ods. 9
zákona o odpadoch) alebo nie. Ak sa zmluvné strany dohodnú, že limitný obsah
nečistôt v zbernej nádobe na triedený zber komunálneho odpadu (v zmysle § 59,
ods. 9 zákona o odpadoch) nie je prekročený, zaväzuje sa dodávateľ prevziať odpad
v predmetnej zbernej nádobe na zvoz ako triedený komunálny odpad. Ak sa
zmluvné strany dohodnú, že limitný obsah nečistôt v zbernej nádobe na triedený
zber komunálneho odpadu (v zmysle § 59, ods. 9 zákona o odpadoch) je prekročený,
zaväzuje sa objednávateľ odovzdať odpad v predmetnej zbernej nádobe
dodávateľovi na zber a prepravu ako zmesový komunálny odpad v zmysle
ustanovení tejto zmluvy a to pri najbližšom možnom vývoze. Ak sa zmluvné strany
nedohodnú na tom, či je prekročený limitný obsah nečistôt v zbernej nádobe na
triedený zber komunálneho odpadu (v zmysle § 59, ods. 9 zákona o odpadoch),
zaväzuje sa dodávateľ vykonať, podľa požiadavky objednávateľa i v prítomnosti
zástupcu objednávateľa, vytriedenie a zmeranie objemu nečistôt v zbernej nádobe na
triedený zber komunálneho odpadu, na základe čoho bude určený záver týkajúci sa
prekročenia limitného obsahu nečistôt v zbernej nádobe na triedený zber
komunálneho odpadu, náklady na zvoz, vytriedenie a zmeranie znáša zmluvná
strana, v ktorej neprospech bude tento záver. O predmetnom zvoze, vytriedení
a zmeraní vyhotoví dodávateľ fotodokumentáciu, ktorú zašle objednávateľovi na emailovú adresu uvedenú v záhlaví Dodatku č. 2 k zmluve. Náklady na zvoz,
vytriedenie a zmeranie určí dodávateľ podľa svojho, v danom čase platného,
cenníka. Na základe predmetného záveru sa s odpadom naloží v zmysle vyššie
uvedeného.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že zástupca objednávateľa sa nedostaví na
miesto, kde sa nachádza predmetná zberná nádoba do 1 hodiny od telefonickej
výzvy zástupcu dodávateľa alebo ak sa prostredníctvom vyššie uvedených tel. čísiel
nepodarí dodávateľovi spojiť sa s objednávateľom, vyhotoví dodávateľ
fotodokumentáciu o prekročení limitného obsahu nečistôt v zbernej nádobe (v
zmysle § 59, ods. 9 zákona o odpadoch) a túto fotodokumentáciu sa obe zmluvné
strany zaväzujú akceptovať ako dôkaz, že odpad umiestnený v predmetnej zbernej
nádobe nie je vhodný na triedený zber komunálneho odpadu. Odpad umiestnený
v predmetnej zbernej nádobe sa objednávateľ zaväzuje odovzdať dodávateľovi na
zber a prepravu ako zmesový komunálny odpad v zmysle ustanovení tejto zmluvy
a to pri najbližšom možnom vývoze.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak organizácia zodpovednosti výrobcov, alebo ňou
poverená osoba, označí zbernú nádobu, v ktorej bol zistený prekročený limitný
obsah nečistôt (v zmysle § 59, ods. 9 zákona o odpadoch) a zároveň oznámi túto
skutočnosť objednávateľovi, zaväzuje sa objednávateľ odovzdať odpad umiestnený
v predmetnej zbernej nádobe na zber a prepravu ako zmesový komunálny odpad
v zmysle ustanovení tejto zmluvy a to pri najbližšom možnom vývoze.
4. Dodávateľ sa zaväzuje zmerať množstvo oddelene vyzbieraných zložiek
komunálneho odpadu dovezených od objednávateľa, vytriediť z oddelene
vyzbieraných zložiek odpady z obalov a odpad z neobalových výrobkov a zmerať
ich množstvo. Informáciu o týchto množstvách sa dodávateľ zaväzuje zaslať
objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví Dodatku č. 2 k zmluve do 7
dní po vykonaní triedeného zberu komunálneho odpadu u objednávateľa. Na
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5.

6.

základe tejto informácie, a v súlade s ňou, sa objednávateľ zaväzuje potvrdiť
príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov množstvo oddelene vyzbieraného
odpadu na území objednávateľa dodávateľom.
5. Objednávateľ má právo zúčastniť sa merania množstva oddelene vyzbieraných
zložiek komunálneho odpadu dovezených od objednávateľa, triedenia a merania
množstva odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov a to na základe
požiadavky zaslanej dodávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví Dodatku
č. 2 k zmluve aspoň 1 pracovný deň pred týmto meraním a triedením a za
podmienky dodržania všetkých platných predpisov týkajúcich sa BOZP a PO
a pokynov zástupcu dodávateľa.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že vyzbierané množstvo oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu dodávateľ určí podľa počtu obyvateľov objednávateľa. Na
tento účel sa zmluvné strany dohodli, že pre predmetný výpočet je počet obyvateľov
objednávateľa .......................
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak organizácia zodpovednosti výrobcov navrhne
objednávateľovi, na základe vykonaného overenia funkčnosti triedeného zberu
podľa § 59, ods. 5 zákona o odpadoch zmeny systému triedeného zberu podľa § 59,
ods. 1, písm. b) zákona o odpadoch za účelom zlepšenia jeho funkčnosti
a objednávateľ neuskutoční zmeny v systéme triedeného zberu navrhnuté podľa §
59, ods. 7 zákona o odpadoch, zaväzuje sa objednávateľ, za predpokladu, že
organizácia zodpovednosti výrobcov bude dodávateľovi uhrádzať iba náklady
zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne, uhrádzať
dodávateľovi náklady na triedený zber komunálnych odpadov presahujúce výšku
obvyklých nákladov v príslušnom regióne a to na základe faktúry dodávateľa
vystavenej v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objem nádob, počet nádob, počet vývozov za rok,
frekvencia vývozov, ako i náklady na realizáciu triedeného zberu podľa jednotlivých
zložiek pre jednotlivé zložky triedeného komunálneho odpadu, sú špecifikované
v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 k zmluve.“.
V článku VIII. zmluvy s názvom: „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v ods. 1.
posledná veta nahrádza novým textom, ktorý znie: „Výpovedná lehota je 12 mesiacov
a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bola jednej zo zmluvných strán doručená výpoveď zmluvy druhou
zmluvnou stranou.“.
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.
Článok 2.
Záverečné ustanovenia

1.

Tento Dodatok č. 2 k zmluve sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tomto Dodatku č. 2 k zmluve sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

3.

Tento Dodatok č. 2 k zmluve nadobudne platnosť dňom jeho podpísania ostatnou zo
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Objednávateľom v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov,
nie však skôr ako 01. 07. 2016.
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4.

Tento Dodatok č. 2 k zmluve je vyhotovený v 2 origináloch, z ktorých 1 originál je
určený pre každú zo zmluvných strán. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2
k zmluve je jeho príloha.

V Nemečkách dňa ................
za Objednávateľa

V Topoľčanoch dňa ...............
za Dodávateľa

................................................
Ing. Viera Uhlárová
starosta obce

..............................................................
RNDr. Mária Jančová
konateľ
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