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Dodatok č. 1
k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom a jeho zložkami

uzatvoľenej v súlade s ustanovením s 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513llgg1 Z. Z.
obchodného zákonníka v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,obchodný zákonník..)
a v spojení s ustanovením $ 81 ods. 13 zákona č. 7gl20l5 Z. z. o odpadoch a o znene
a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákän č.79/2015 Z. z.
o odpadoch"), (ďalej len,,Dodatok č. 1,.).

čHnok 1
Zmluvné strany

objednávatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7, Šaľa 927 15
Štatutámy orgán: Mgr. Jozef nčľct<y., primátor mestaICO: 00306185
DIČ: 2O2|O24O49, nie je platcom DPH
Bankovéspojenie: Slovenskásporitel'ňa,a.s.
IBAN: SK82 0900 0000 OOS| Z43O 6282BIC: GIBASKBX
Tel.: 031/7702351
Fax: 03117706021
E-mail: mesto@sala.sk
(ďalej len,,objednávateľ")

Poskytovatelt:
obch. meno: ENVI_GEOS Nitľa, s.ľ.o.
Sídlo: Korytovská 2O,Lužiaĺtky 95t 4l7'?stupený: Doc.Ing. Štefan Sklenár, CSc.
ICO: 3t 434 347
DIČ: 2020405893
Bankové spojenie: Tatra banka' a.s.
IBAN: SK43 1100 0000 OOZT 4003 3258
SWIFT: TATRSKBX
Zapísaný: v obchodnom registľi okresného súdu Nitra' vložkač. 3307AI
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Haberman
Telefon: 03717723050
Mobil: 0903619508
E-mail: envigeos@envigeos.sk
(ďalej len,,Poskytovateľ")
(objednávateľ a Poskytovatel'ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné strany,,)

ČHnoľ 2
Úvodné ustanovenie

Tento Dodatok č. l sauzatvélrapovzájomnejdohode zmluvných strán v súlade s článkom
ó ods. 6.5. Zmhlvy o nakladaní s komunálnym odpadom a jeho z|ožkami zo di1a
02. septembra2019 (ďalej len ,,zmluv&"), v súlade s $ 18 ods. 1 zákona č.343l2}l5 Z.
z. o veľejnom obstaľávaní a o änene a doplnení niektorych ,zákonov, podľa zákona
č. 46012019 Z. z. z 27. novembra2}I9, ktoým sa mení a dopíňa zákon č. 79/2015 Z. z.
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o odpadoch a o zmene a'doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktoým sa menia a dopĺĺajú niektoré zákony, ako aj v súlade s Vyhláškou IrĺŽp sR
č. 34812020 Z. z. z 13. noveĺĺ$ra 2020, ktorou sa mení a doplňa vyhláška Ministerstva
Životného prostredia Slovenskej ľepubliky č. 37ll20I5 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoľé ustanovenia zákona o odpadoch v zneni neskoľších predpisov.

čtánoľ 3
Predmet dodatku

3.1. Predmetom tohto dodatku je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi službu
pľavidelného zberu, prepravy a zhodnotenia kuchynského biologicky rozložiteľného
odpadu (ďalej len,,KBRO"), v meste Šaľa (ďalej len,,mesto"), počas pilotnej fázy.

3.2. Zber KBRO - zaffitnpľenájom.zbemých nádob na KBRo o objeme 1201^, samotný zbeľ:
dovoz čistých dezinfikovaných zbemýchnádob a ich qýmenazanaplnenézbeménádoby
na stanovištiach,naloženie zberných nádob s obsahom KBRO na dopravný prostriedok,
odvoz a ich vyprázdnenie, vrátane odvozu KBRO do zhodnocovacieho zanadenia
a zhodnotenia tohto odpadu, v pravidelných intervaloch 1 x 7 dni, vrátane všetk.ých
súvisiacich nákladov v období tľvania tejto pilotnej fázy,v rozsahu predmefu a ostatných
podmienok dohodnutých v tomto Dodatku č. 1.

3.3. Tento Dodatok č. 1 mení a doplňa zmluvu nasledovne:

3.3.1. V Článku 3 Pľedmet zmluvy, v ods. 3.1. sa za slovä ,,zberu a pľepraw vybraných
odpadov" doplňa: ,,a pilotnej fázy zberu kuchynského biologicky rozloŽiteľného
odpadu."

3.3.2. V Článku 3 Predmet zmluvy, sa dopĺňa písm. n) nasledovne:

n) zabezpečenie pilotnej fán-y zberu kuchynského biologicky rozložitel'ného
odpadu (ďalej len,,KBRo").

3.3.3. V Článku 4 Podmienky vykonania zberu a prepravy odpadu, sa dopíňa
ods. 4.14. nasledovne;

4.14. Zabezpečenie pilotnei fázv zbeľu KBRO vľátane zhodnotenia tohto odpadu

4.l4.l.Zber KBRO - zaffiňa prenájom zbemých nádob na KBRO o objeme 120 l,
samotný zber: dovoz čisých dezinfikovaných zberných nádob a ich 'rýmena za
naplnené zbernénádoby na stanovištiach, naloženie zbernýchnádob s obsahom
KBRO na dopľavný prostriedok, odvoz a ich vypľáľ;dneĺie, wátane odvozu
KBRO do zhodnocovacieho zanadenia a zhodnotenia tohto odpadu,
v pravidelných intervaloch 1 x 7 dní, vrátane všetkých súvisiacich nákladov
v období trvania pilotnej fény,v rozsahu uvedenom v odseku 4.14.

4.14.2. Miestom plnenia sluŽby je územie mesta Šaľa, na uvedených uliciach
a stojiskách kontajneľov:

P.č. Stojisko - lokalita Počet l l00 l
kontajnerov na

ZKO

Počet l20 l nádob
nazber KBRO

1 Csl. armádv_ pletivové stoiisko 5 J

2 Bottova x Čsl' armády _ pletivové
stoiisko

7 5

3 Bottova pi saÍážach J 2
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4 Nešporova pi zarážach 2 1

5 Nešporova 28 2 I
6 Nešporoval8 2 I
7 Nešporova 10 2 I
I Nešporova 5 - wsolď činžiak 4 J

9 Vaianského menšie stoiisko 3 2
l0 Vaianského väčšie stoiisko 3 J

t1 okružná x Horná 4 4
t2 okružná zaDK- murované stoiisko J 2
t3 Partizánska - oletivové stoiisko 4 J

t4 okružná - vel'lĺé stoiisko 5 4
t4 SNP od Mikľowellu 4 3

15 SNP J 2
Soolu 40

4.14.3. Poskýovateľ je povinný zabezpečiť zber KBRO od ffzických osôb, ktoý sa
skladá z odpadu z rastlinných a živočísnych potravín:

o bez tepenej úpravy (zvyšky z čistenia sezónnej zeleniny/ovocia, zvyšky
syľov' mäsoých spracovaných produktov a pod.)

o alebo po tepelnej úprave (zvyšky varenej stľavy), bez rastlinných olejov.

*podľa vyhlášky SR č.365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v 7Í:rerlj

neskorších predpisov

4.l4.4.Počet zberných nádob na KBRO a frekvencia ich zberu na vybľaných
ktoľé sú č.1 to e

4.l4.5.počet zberných nádob 40 ks pľedstavuje počiatočný stav zberu KBRO. K
zÍnene počfu zberných nádob môže dôjsť v priebehu trvania pilotnej fázy v
tolerancii + l0 oÁ.

4.|4.6.Poskýovateľ poskýne zberné nádoby objednávateľovi foľmou prenájmu.
KBRO bude do 120l zberných nádob umiestňovaný voľne ložený, prípadne
v uzatvorených plastových vreckácch.

4.14.7. Poskýovateľ zabezpečí upevnenie a uzamknutie zberných nádob vo vnútri,
alebo nonkauhľádky stojiska kontajnerov tak, aby pri manipulácii so zbernou
nádobou nemohlo dôjsť k jej pľevráteniu a výsypu jej obsahu. Tam, kde nie je
stojisko vybavené ohrádkou, zabezpeči umiestnenie nádoby tak, aby bola
umiestnená stabilne s minimalizíciou moŽnosti prevľátenia.

I

Katalósové číslo* Názov odoadu Katesória odoadu

20 0r 08
biologicky rozložiteľný kuchynslcý a reštauračný

odpad
o

Počet zbeľných nádob (ks) objem zbemej nádoby v
0)

Frekvencia zberu
Počet zberov
pilotnej fázy

40 120 lx 7 dní 26

316



4.14.8. Zhotoviteľ zabezpeči zbemé nádoby podľa nasledovnej špecifikácie:

Materiál nádoby HDPE, odolný voči UV žiareniu, odolný voči nízlEm a vyšším atmosfériclqlm
teplotám, hladký povrch zabraňujúci nalepeniu odpadu, odolný voči
biologickým a chemiclcým vplyvom, odolný voči mrazu, so zuýšenou nosnosťou,
určený ýrobcom na zber gastro odpadu. Na oboch bokoch vetracie otvory,
ktoré umožňujú prístup vzduchu, rošt na dne nádoby.

Kolieska 2 kolieska piemeru min. 200 mm, kovovou osou s antikoróznou úpravou a
s protihlukovou úpravou,

Farba hnedd

Označenie označené štítkom s rozmeľmi najmenej ]5 cm x 15 cm, ktoý je čitateľný,
nezmazaleľný, umiestnený na zbernej nódobe na-viditeľnom mieste a obsahuje
n áp i s,, K I] č H Y Ns Ký BÍ o Lo G I C Ky Ro Z Lo Ž I TE Ľ ľw o D PAD.

certiJikaty STN EN 840-I

4.14.9. Poskýovatel' sa zaväZllje vykonať v stanovených termínoch vývozu odvoz
naplnených zb emý ch nádob a i ch qýmenu za čisté d ezinf ikov ané zb erné nádoby.

4.l4.I0. Poskytovateľ zabezpečí úplnú a pľavdivú evidenciu počfu a frekvencie
vyvážaných zbemých nádob. Aktuálny počet odvezených zbemých nádob pri
každom zbere,bude pľílohou k faktuľe.

4.l4.I1. objednávateľ požaduje plynulý ťyvoz zberných nádob uvedených vtomto
dodatku a pľepraw KBRO do zhodnocovacieho zaiadenia, s dostatočným
počtom zberoých mechanizmov' počas celej doby trvania pilotnej fázy zberu.

4.l4.l2. obsah zbemých nádob bude odvezený do zaiadeniana áodnocovanie KBRO
s vybaľovacou technikou.

4.14.13. Zhodnotenie KBRO blde zabezpečené činnosťou: R3 (podl'a prílohy č. l
k zákonu č.79l20l5 Z.z.).

4.I4.l4. Poskytovateľ bude preukazovať mnoŽstvo vyzbieraného a odvezeného KBRO
v kilogramoch / tonách. Výstupom zváženiajednotliqých zberov budú vážne
lístky zo áodnocovacieho zanadenia, ktoré budú prílohou faktur.

4.I 4.1 5 . Termín rozmiestnenia zb erný ch nádob : najneskôr do 27 . januára 202I

4.14.16. Teľmín prvého zberu 03. februára2\2l

4.I4.l7. Fľekvencia vývozov: I x ýždenne. Po dohode oboch zmluvných strán
v prípade väčšieho množstva zbieraného KBRO môŽebý upľavená frekvencia
vývozov na max. 2 xtýždenne.

4.14.18. Fľekvencia qývozov: 1 x ýždenne. Po dohode oboch zmluvných strán
v pľípade väčšieho mnoŽstva zbieraného KBRO môže bý upravená fľekvencia
qývozov na max. 2 xýždenne.
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4.I4.l9. Yývozný deň: stľeda.

4.14.20. Termín plnenia poskytovania pilotnej fázy zberu KBRO je určený uplynutím
šiestich mesiacov odo dňa prvého zberu, alebo dňom uhľadenia celkovej ceny
za zber KBRO (Pľíloha č. 1), podl'a toho, ktorá zfýchto skutočností nastane
skôr.

3.3.4. V Článku 7 Cenaa platobné podmienky, sa mení ods. 7.1. nasledovne:
7.1. Cena za plnenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v tejto zmluve je

dojednaná v súlade so zákonom č,. 1811996 Z. z. o cenách v zneni neskoľších
predpisov ako cena maximálna a je stanovená na základe cenovej ponuky prijatej
vo veľejnom obstaľávaní. Celková cena zákazky je 2 892 732,00 EUR bez DPH
abez zákonného poplatku (v zmysle platného zélkona o poplatkoch za uloženie
odpadov). S DPH bez zákonrlého poplatku predstavuje cena 3 471 278,40 EUR.
Podľobná špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1: Kalkulácia ceny.

3.3.5. Článok 10, ods. 10.6., bod 10.1.1. - Príloha č. 1 : Kalkulácia ceny _ rozpočet, sa mení
a doplňa o položku a cenu na zaberyečenie pilotnej fázy zberu kuchynského biologicky
r oz|ožiteľ ného odpadu (KBRO).

čhnok 4
Záverečné ustanovenia

4.1.Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle
mesta Šaľa podľa $ 47a ods. 1 zákona č. 40ltg64 Zb. občianJk"ho zákonníka v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na $ 5azákona č.21112000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o änene a doplnení niektoých zákonov (zäkon o slobode infoľmácií)
v zneni neskoľších pľedpisov.

4.2. Tento Dodatok č. l k Zmluve je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

4.3. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoľé neboli týmto Dodatkom č. l dotknuté,
zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

4.4. Tento Dodatok č. 1 je možĺé meniť a dopíĺať po vzájomnej dohode zmluvných strán
formou písomných dodatkov podpísaných opľávnenými zásfupcami zmluvných strán.

4.5. Zm|uvné stľany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Naľiadenia Európskeho
paľlamentu aRady (EIr 20161697 oochĺane fyziclých osôb pri spracúvaní o'ôb'';1'ch
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonač. 18/2018 Z. z. o ochľane osobných
údajov v zneni neskorších pľedpisov.

4.6. Zmluvné shany podpisom tohto dodatku prehlasujú, že boli oboznámení s infoľmáciami
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho paľlamentu a Rady @Ú) 20161697 o ochľane
ýzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnených na webovom sídle mesta
Saľa.

4.7. Ak by niektoľé ustanovenie tohto Dodatku č. l bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú
tým dotknuté ostatné ustanovenia zrrrluvy. Zmluvné stľany sú povinné bezodkladne
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neplatné ustanovenie nahľadiť novým, zodpovedajúcim účelu zmluvy, ktoý zmluvnéstľany sledovali v časejej podpisu.

4'8' Zmluvné strany sa dohodli, Ževzt'ahy týmto Dodatkom č. l neupľavené sa budú riadit'príslušnlimi ustanoveniami ouchoaneho zákonnika a ostatnýĺni pľávnymi pľedpismiplatnými v SR.

4'9' Zmluvne strany sa dohodli, Že všetky nároky alebo spory vyplyvajuce zplnenia tohtoDodatku č' l alebo v súvislosti 
's ním, sa pokúsia 

-ĺešiľ 
p.eaovsett<ým vzájomnoudohodou' V pľípade ak nedôjde vo vzniknutom 

'po'"'t ä;;;;' ktorákol,vekzo zmluvných strán je opľávnená uplatnit'si práva ztejto)mluvynu pi.iusnom súde SR.

4'l0' Tento Dodatok č. l je vyhotovený v-štľroch (4) originálnych vyhotoveni ach, zktorýchdostanú dve (2) vyhotovenia *"sio Šalia a posŕytov"atel'po ich podpísaní oprávnenýmizástupcami zmluvných strán.

4'l1' Zmluvné strany vyhlasujú, Že si' Dodatok č' 1 prečítali, jednotlivým ustanoveniamDodatku č' l porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom 
-ho 

vlastntručne podpisujú.Ďalej vyhla'ujú, 
Ť" sú plne 

'po.oĹilĺ 
na právne'úkony, ooĺutok č. 1 uzatvárajuslobodne,

váŽne, nie v tiesni ani zanápadne nevýh_odných podmienok.

4'l2. Neoddelitel'nou časťou tohto Dodatku č. l je :

4.12.1. Pľíloha č. l: Kalkulácia ceny - rozpočet

V Nitre dň^...!.!'..!.:..ď0ĺ./]. V Šali aĺu....|.! ;..|...?!.?.1.....'.'.
, ]:l'

Za poskytovatel'a: Za objednávatel'a r\' I

l
I

I

\,/Ý i. ,l

,, t,

Doc. Stefan Sklenáľ, CSc.
konatel' ENVI-GEOS Nitľa s'ľ.o

Jozef elický
mesta
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EN\'I-GEoS Nitľa' s.r.o.. Korytovská 20' 95l 41 |ilžiankr' IČ0:31434347

Kalkulácia ceny - rozpočet

Príloha č. l

Sklenár. CSc.

n

Cena s DPH za pďet
MJv

sl8 520,00

20 496.00

36 028,80

s6 64t.20 e

7 410,00

t4 322,00 e

6 375,60 e

29 s20.00

DPH v

86 420.00

3 416.00

004.80

9 440.20 e

I 235.00

2 387,00

I 062, 0

4 920.00

Cena bez DPH zs
pďet MJ v

432 100.00

r7 080.00

30 024,00

47 20t.00 e

6 175.00

l r 935,00

5 313,00

24 600.00

Jcdnotková c nr v
bezDPH

14,50 .

t22,00 e

55.60

1.30

123.50

34,10

48,30

2 0s0.00

Pďet MJ zr
12 m sircov

5800

140

540

770

50

3s0

It0

t2

Meľná
Jednotkr

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

mesrac

Názov položky

Cykliclc zber' prepnva a aeškodnenie mesového komuáIneho
odpadu (20 03 0l) zo 120 l zbm ch nádob (príp.240 l)' 1100 l
kontajnerov a polopodrmn ch kontajnerov

zber, prepnya a 
^eškodnmie 

objemého odpadu (20 03 07)

zbíeľaného ď stanovíšť kontajnaov

Zbu' prepĺava a aeškodnmíe objemého odpadu (20 03 07)

zbimého na zbemom dyore, z cintorínov' z čiemych skládok a z
plitží

Zber, prepnva a aeškodnenie objemého odpadu (20 03 07) z
imého a jesmého upmtovmia

Zber a preprava dreva (20 0l 38) mlunému paÍtnďovi mesta do

vzdialmosti mx. 30 km

7hq, prevaya a aeškodnmie drcbného stavebnébo odpadu (20

03 08) zbimého donáškovo m zbmom dvore

Prepľava a aeškodnmie odpadu z čistenia ulíc (20 03 03)
zBimné-ho ertem'im mluw m Daŕtnďom mesta

Prcvádzka zbemého dvom

P.č.

I

2

3

4

5

6

7

8

24'7 t0.40 e

3 471 278.00 e

4 I 18.40

578 546.40

20 s92.00

2892732p0 e

19.80

26
počet cyuov

:beru a
6 mesiacov

40 IB

Pílotná fiáa zberu KBRO - zahŕ a prenájom zbm1ch nádob na

KBRo o objeme l20 l' samom zber: dovoz čist ch
ceziĺfikovm ch zbem ch uádob a ich vmma a naplnené

zbemé nádoby na stanovištiach' naložmie zbem 'ch nádob

s obsabom KBRO na dopmw prostriedok odvoz a ich
yypnĺzdnmie, Wátane odvon KBRo do zhodnmovacieho
aiadmia' v pmvideln 'ch iĺenaloch l x 7 dní' vrátane všetk ch
srivisiacich nákladov wátane cmy a zhodnotmie KBRO

9

spoločnosti


