DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ A REALIZÁCII TRIEDENÉHO ZBERU
V OBCI/MESTE
uzatvorenej podľa § 59 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) a podľa
ustanovenia
§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)
medzi:

Obchodné meno:

RECYKLOGROUP, a.s.

Obchodné sídlo:

Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava

IČO:

48 116 441

DIČ:

SK2120053452

Zastúpená:

Ing. Tomáš Ďurík, predseda predstavenstva

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6126/B
(ďalej len „RECYKLOGROUP“ alebo tiež ako „OZV“)

a

Obchodné meno:

Technické služby mesta Svit

Obchodné sídlo:

Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

IČO:

00 186 864

DIČ:

2021212545, IČ DPH: SK2021212545

Zastúpená:

Juraj Kostroš, poverený riadením

Zriaďovateľ: Mesto Svit a uznesením MsZ č. 70/1991 zo dňa 24.10.1991 zriadil TS Mesta Svit ako
príspevkovú organizáciu
(ďalej len „TS Mesta Svit“ alebo tiež ako „Zberová spoločnosť“)

(ďalej tiež jednotlivo ako „ Zmluvná strana” a spoločne tiež ako „ Zmluvné strany”)
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I.
PREAMBULA
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.06.2016 Zmluvu o zabezpečení a realizácii triedeného zberu
v obci/meste podľa § 59 ods. 4 Zákona o odpadoch v spojení s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia triedeného zberu odpadov z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov v Meste Svit a zabezpečenie financovania prevádzky systému
triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v Meste Svit v rozsahu
ustanovenom v Zmluve a v Zákone o odpadoch.

2.

Zmluvné strany majú záujem upraviť vzájomné vzťahy založené Zmluvou a v súlade s čl. 12 bod
12.2 Zmluvy uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve.
II.
PREDMET DODATKU Č. 1

1.

V článku 1 Zmluvy sa mení bod 1.1 štvrtá veta a po zmene bude znieť nasledovne:
„Zberová spoločnosť má s Mestom Svit uzatvorenú zmluvu podľa § 81 ods. 13 Zákona o odpadoch
na činnosti nakladania s komunálnym odpadom.“

2.

V článku 2 Zmluvy sa mení bod 2.1 prvá veta a po zmene bude znieť nasledovne:
„Predmetom tejto Zmluvy je dohodnutie podmienok spolupráce a zabezpečenie financovania
prevádzky systému triedeného zberu v Meste/Obci na základe jeho zahrnutia do systému
združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, ktorý
prevádzkuje OZV a tiež dohoda Zmluvných strán o podmienkach preukazovania materiálového
toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.“

3.

V článku 2 Zmluvy sa mení bod 2.1 druhá veta a po zmene bude znieť nasledovne:
„Materiálovým tokom odpadov je materiálový tok odpadov z obalov podľa § 52 ods. 21 Zákona
o odpadoch a materiálový tok odpadov z neobalových výrobkov podľa § 73 ods. 7 Zákona
o odpadoch.“

4.

V článku 3 Zmluvy sa mení bod 3.3 a po zmene bude znieť nasledovne:
„V prípade, ak sa zistí, že obsah zbernej nádoby zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, a to
v rozsahu nad 35 % vrátane, než pre akú je zberná nádoba určená, takáto zberná nádoba
nepodlieha ustanoveniam tejto Zmluvy a táto zberná nádoba bude osobitne označená, pričom sa
bude postupovať v súlade s čl. 5 ods. 5.1 až 5.3 tejto Zmluvy.“

5.

V článku 5 Zmluvy sa mení bod 5.1 a po zmene bude znieť nasledovne:
„Zberová spoločnosť je v prípade zistenia prekročenia limitného obsahu nečistôt v zbernej nádobe
nad 35 % vrátane povinná takúto zbernú nádobu označiť spôsobom dohodnutým s OZV a zároveň
oznámiť túto skutočnosť OZV a Mestu Svit, pričom jej vývoz dočasne pozastaví.“
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6.

V článku 5 Zmluvy sa mení bod 5.3 štvrtá veta a po zmene bude znieť nasledovne:
„Pri postupe podľa bodov 5.1 až 5.3 tejto Zmluvy budú Zmluvné strany postupovať v súčinnosti
s Mestom Svit z dôvodu, aby bolo možné určitým a primeraným spôsobom sankcionovať občana
za znečistenie zbernej nádoby.“

7.

V článku 8 Zmluvy sa mení bod 8.1 a po zmene bude znieť nasledovne:
„OZV sa zaväzuje zaplatiť Zberovej spoločnosti odplatu. Odplatou sa rozumie súčet nákladov na
prevádzku Triedeného zberu, ktoré v priebehu kalendárneho mesiaca vzniknú Zberovej
spoločnosti. Zarátavajú sa iba také náklady, ktoré prináležia výrobcom obalov, výrobcom
neobalových výrobkov a OZV v súlade s § 27 ods. 5 v spojení s ods. 12 písm. a), § 81 ods. 4, ods.
10 a ods. 11 Zákona o odpadoch. Výška nákladov je obsiahnutá v Prílohe č. 1 – Náklady na triedený
zber Mesta Svit, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek
pochybností sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že výška odplaty podľa tohto bodu článku 8 tejto
Zmluvy zodpovedá reálne vykonanému Triedenému zberu, a to v rozsahu vykonaných vývozov
triedenej zložky odpadu (intervaly vývozu), objemu a počtu vyvezených zberných nádob, vriec
a veľkoobjemových kontajnerov, čo preukazuje Zberová spoločnosť vo vzťahu k OZV spôsobom
podľa druhej vety bodu 8.2 tohto článku Zmluvy.“

8.

V článku 8 Zmluvy sa mení bod 8.4 a po zmene bude znieť nasledovne:
„Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry, v prípade, že faktúra obsahuje všetky
podstatné náležitosti vyplývajúce z príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tejto Zmluvy a Zákona o odpadoch. V prípade,
ak faktúra nebude spĺňať všetky zákonom stanovené náležitosti faktúr a/alebo fakturované
náklady (odplata) nebudú zodpovedať nákladom za reálne vykonaný Triedený zber v Meste Svit
podľa bodu 8.1 článku 8 tejto Zmluvy, je OZV oprávnená faktúru vrátiť Zberovej spoločnosti.
V takomto prípade sa ukončí plynutie lehoty splatnosti a nová 30-dňová lehota splatnosti začne
plynúť v deň, kedy boli zistené nedostatky odstránené a doručená nová faktúra.“

9.

V článku 11 Zmluvy sa mení bod 11.2 písm. a) a po zmene bude znieť nasledovne:
„a) písomnou výpoveďou Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán bez uvedenia dôvodu
v trojmesačnej výpovednej lehote, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede,“.
III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, každý s platnosťou
originálu, z toho jeden (1) obdrží OZV a jeden (1) obdrží Zberová spoločnosť.

2.

Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú
týmto dodatkom č. 1 dotknuté, ostávajú v platnosti bezo zmeny v doterajšom znení.

3.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je Príloha č. 1 – Náklady na triedený zber v Meste
Svit, ktorá v celom rozsahu nahrádza prílohu č. 1 Zmluvy – Náklady na triedený zber v Meste Svit.
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4.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom 01.01.2021.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

V Bratislave, dňa 30.12.2020

Vo Svite, dňa 28.12.2020

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

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

Ing. Tomáš Ďurík, predseda predstavenstva
RECYKLOGROUP

Juraj Kostroš, poverený riadením
Technické služby mesta Svit
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