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Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva 

MAGTS2200236 

uzavretá podľa  §  269  ods.  2  zákona č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „ObchZ“) v spojení s § 81 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) (ďalej len „Zmluva“) 
 
medzi zmluvnými stranami: 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
sídlo:   Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
IČO:  00 603 481 
DIČ:  2020372596 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413 
SWIFT: CEKOSKBX  
zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora na základe Podpisového poriadku 

Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
kontakt:  zivotneprostredie@bratislava.sk, +421259356148 
(ďalej len „Hlavné mesto“) 

a 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 
sídlo:   Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 
IČO:   00 681 300 
DIČ:   2020318256  
IČ DPH:   SK2020318256 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 
IBAN:   SK37 7500 0000 0000 2533 2773 
SWIFT:   CEKOSKBX 
zastúpenie:   Ing. Mgr. Ivan Sokáč, MBA, PhD., predseda predstavenstva,  

Ing. Andrej Rutkovský, člen predstavenstva 
Kontakt:   olo@olo.sk 
(ďalej len „Spoločnosť”)  
(ďalej „Hlavné mesto“ a „Spoločnosť“ spolu tiež ako „zmluvné strany“ alebo samostatne ako „zmluvná strana“) 
 

 

Preambula 

Hlavné mesto je podľa § 81 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch zodpovedné za nakladanie s komunálnymi odpadmi, 
ktorými sú zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, zmesový odpad z iných zdrojov a drobný 
stavebný odpad, ktoré vznikli na jeho území.  
Spoločnosť je akciovou spoločnosťou, ktorá vznikla prechodom práv a záväzkov bez likvidácie zrušeného mestského 
podniku Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 
10.7.1992 podľa §162 a §163 ObchZ účinného v rozhodnom čase. Jediným akcionárom so 100 % podielom je Hlavné 
mesto. Do obchodného registra bola zapísaná 1. 10.1992. 
S ohľadom na príslušné ustanovenia §1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže právny vzťah medzi Hlavným mestom a Spoločnosťou možno 
definovať ako „in-house“, uzatvorenie tejto Zmluvy nepodlieha povinnosti Hlavného mesta uplatniť postupy verejného 
obstarávania.  
Dňa 19. 7. 2017 zmluvné strany uzatvorili zmluvu o zbere a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov, 
na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov v znení jej dodatkov č. 1 zo dňa 29.7.2020 a č. 2 zo dňa 
22.2.2022. 
Dňa 8.10.2021 zmluvné strany uzatvorili zmluvu o spolupráci pri postupnom zavádzaní zberu a prepravy biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností za účelom postupného zavádzania systému zberu, prepravy a 
nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností v mestských častiach Hlavného mesta 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Rutkovsk%FD&MENO=Andrej&SID=0&T=f0&R=0
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v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 26.1.2022. 
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov za 
účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa 
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov zo dňa 19.7.2017 v znení jej dodatkov č. 1 a č. 2 zaniká dňom účinnosti 
tejto Zmluvy v plnom rozsahu a zmluva o spolupráci pri postupnom zavádzaní zberu a prepravy biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu z domácností za účelom postupného zavádzania systému zberu, prepravy a nakladania 
s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností v mestských častiach Hlavného mesta zo dňa 8.10.2021 
v znení jej dodatku č. 1 zaniká dňom 31.3.2023, pričom všetky úkony postupného zavádzania zberu a prepravy 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností budú ukončené k 31.12.2022 a všetky úkony súvisiace s jej 
finančným vyúčtovaním sa uskutočnia najneskôr do 31.3.2023.  

 

Článok I 

Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere, preprave, príprave na opätovné 
použitie, dotriedení, zhodnocovaní a zneškodňovaní oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, 
zmesového odpadu a drobných stavebných odpadov a vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa 
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktoré vznikli na území Hlavného mesta. Ide o nasledovné druhy 
odpadov zaradené podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 365/2015“) do skupiny 20 
Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek 
z triedeného zberu:  

Por. 
č. 

Druh 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória odpadu 

1 20 01 01  papier a lepenka  O  

2 20 01 02  sklo  O  

3 20 01 03 
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky ( kompozity 
na báze lepenky) 

O  

4 20 01 04  obaly z kovu O  

5 20 01 05 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych 
tlakových nádob 

N 

6 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 

7 20 01 10  šatstvo  O  

8 20 01 11  textílie  O  

9 20 01 13  rozpúšťadlá  N  

10 20 01 14  kyseliny  N  

11 20 01 15  zásady  N  

12 20 01 17  fotochemické látky  N  

13 20 01 19  pesticídy  N  

14 20 01 21  žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť  N  

15 2 001 23  vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky  N  

16 20 01 25  jedlé oleje a tuky  O  

17 20 01 26  oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25  N  

18 20 01 27  
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné 
látky  

N  

19 20 01 28  
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 
27  

O  

20 20 01 29  detergenty obsahujúce nebezpečné látky  N  

21 20 01 30  detergenty iné ako uvedené v 20 01 29  O  

22 20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N 

23 20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O 
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24 20 01 33  
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 
03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie  

N  

25 20 01 34  batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33  O  

26 20 01 35  
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené 
v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti  

N  

27 20 01 36  
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené 
v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35  

O  

28 20 01 37  drevo obsahujúce nebezpečné látky  N  

29 20 01 38  drevo iné ako uvedené v 20 01 37  O  

30 20 01 39  plasty  O  

31 20 01 40 kovy O 

32 20 01 40 01 meď, mosadz, bronz O 

33 20 01 40 02 hliník O 

34 20 01 40 03 olovo O 

35 20 01 40 04 zinok O 

36 20 01 40 05 železo a oceľ O 

37 20 01 40 06 cín O 

38 20 01 40 07 zmiešané kovy O 

39 20 01 41  odpady z vymetania komínov  O  

40 20 02 01  biologicky rozložiteľný odpad  O  

41 20 02 02 zemina a kamenivo O 

42 20 03 01  zmesový komunálny odpad O 

43 20 03 02 odpad z trhovísk O 

44 20 03 03 odpad z čistenia ulíc O 

45 20 03 04 kal zo septikov O 

46 20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O 

47 20 03 07  objemný odpad  O  

48 20 03 08  drobný stavebný odpad  O  

(ďalej aj ako „komunálny odpad“). Spoločnosť je povinná zabezpečiť s účinnosťou od 1.1.2023, v prípade 
komunálnych odpadov, na ktoré nemá v čase podpisu tejto Zmluvy udelený súhlas alebo registráciu podľa zákona 
o odpadoch, plnenie predmetu tejto Zmluvy vlastnými kapacitami alebo subdodávateľsky. 

2. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Spoločnosti vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie 
zmesového odpadu z domácnosti a iných zdrojov (20 03 01) formou množstvového zberu, a to v súlade so zákonom 
o odpadoch a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi, všeobecne záväzným nariadením Hlavného mesta o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v platnom znení (ďalej len „VZN Hlavného mesta o odpadoch“) a za podmienok určených touto 
Zmluvou. 

3. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Spoločnosti vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie 
odpadov z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov: 

Por. č. 
Druh 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

1 20 01 01 papier a lepenka O  

2 20 01 02 sklo O 

3 20 01 03 kompozitné obaly na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O   

4 20 01 04 obaly z kovu O 

5 20 01 39 plasty O 

  a to v súlade s VZN Hlavného mesta o odpadoch a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

4. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Spoločnosti vykonávať triedený zber: 

a. zberom zložiek triedeného komunálneho odpadu uvedených v článku I ods. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „odpady 
z obalov“)  z rozmiestnených kontajnerov na triedené zložky komunálneho odpadu na stanovištiach kontajnerov 
zmesového odpadu, resp. vedľa stanovišťa kontajnerov zmesového odpadu; 
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b. zberom odpadov z obalov z rozmiestnených kontajnerov na zberných hniezdach umiestnených v individuálnej 
bytovej výstavbe a v oblastiach rodinných domov nedostupných zvozovej technike Spoločnosti; 

c. zberom odpadov z obalov spred rodinných domov vrecovým spôsobom, prípadne z odvozného miesta v 
lokalitách nezjazdných zvozovou technikou Spoločnosti. 

5. Odpady z plastov (20 01 39) sa zbierajú spolu s viacvrstvovými kombinovanými materiálmi na báze lepenky 
(kompozity na báze lepenky) (20 01 03) a obalmi z kovu (20 01 04). 

6. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Spoločnosti zabezpečovať dotrieďovanie odpadov uvedených v ods. 5  tohto 
článku Zmluvy na ich jednotlivé zložky. 

7. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Spoločnosti vykonávať zber a prepravu biologicky rozložiteľného kuchynského 
a reštauračného odpadu (20 01 08) z domácností z odvozných miest do zariadenia na materiálové zhodnocovanie 
odpadu za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia subjektom oprávneným na ich zhodnotenie, s intervalom odvozu 
podľa § 14 vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 371/2015“) a Prílohou 10b k vyhláške 371/2015, v súlade so zákonom o 
odpadoch, VZN Hlavného mesta o odpadoch, príslušnými osobitnými predpismi a za podmienok dohodnutých 
v tejto Zmluve, a to s účinnosťou od 1.1.2023. 

8. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Spoločnosti vykonávať zber, prepravu a zhodnotenie biologicky rozložiteľných 
odpadov zo záhrad (20 02 01) v individuálnej bytovej výstavbe a v komplexnej bytovej výstavbe v prípade vlastníctva 
pozemku so zeleňou, ak sa pozemok nachádza v lokalite, ktorou prechádza zvozová technika Spoločnosti. Súčasne 
dodá správcovi nehnuteľnosti kompostovacie zásobníky alebo zberné nádoby v súlade so VZN Hlavného mesta 
o odpadoch.  

9. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Spoločnosti prevádzkovať: 

a. zariadenie na zber odpadov, umiestnené na Starej Ivánskej ceste 2 v Bratislave, ktoré plní pre Hlavné mesto 
prevádzku zberného dvora odpadov za účelom zberu a ďalšieho nakladania s vytriedenými zložkami 
komunálneho odpadu a množstvového zberu drobného stavebného odpadu v rozsahu a za podmienok 
uvedených v právoplatnom rozhodnutí – súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov;  

b. zariadenie na zber odpadov, umiestnené v Mestskej časti Bratislava – Rača Pri Šajbách v Bratislave, ktoré plní 
pre Hlavné mesto prevádzku zberného dvora odpadov za účelom zberu a ďalšieho nakladania s vytriedenými 
zložkami komunálneho odpadu a množstvového zberu drobného stavebného odpadu pochádzajúceho od 
občanov mestských častí Bratislavy - Rača, Nové Mesto a Vajnory v rozsahu a za podmienok uvedených 
v právoplatnom rozhodnutí – súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov;  

c. prípadne ďalší zberný dvor zriadený Hlavným mestom po písomnej dohode so Spoločnosťou.  

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že prevádzkovanie iného zberného dvora, 
ako sú definované v tomto odseku, nie je zahrnuté v odplate v zmysle článku V tejto Zmluvy.  

10. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Spoločnosti vykonávať triedený zber zberom odpadov z obalov zo zberných 
dvorov uvedených v ods. 9 tohto článku Zmluvy, zberných dvorov a zberných miest mestských častí  v súlade s § 
23 VZN Hlavného mesta o odpadoch. 

11. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Spoločnosti zabezpečovať triedený zber jedlých olejov a tukov (20 01 25) 
z domácností v komplexnej bytovej výstavbe a v individuálnej bytovej výstavbe (ďalej len „oleje“). 

12. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Spoločnosti vykonávať triedený zber mobilným zberom oddelene zbieraných 
zložiek  komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok podľa § 22 VZN Hlavného mesta 
o odpadoch:  

Por. 
č. 

Druh 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

1 20 01 05  
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob 

N  

2 20 01 13  rozpúšťadlá N  

3 20 01 14  kyseliny N  

4 20 01 15  zásady N  

5 20 01 17  fotochemické látky N   

6 20 01 19  pesticídy N  
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7 20 01 21  žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N  

8 20 01 23  vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N  

9 20 01 25  jedlé oleje a tuky O  

10 20 01 26  oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N  

11 20 01 27  farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N  

12 20 01 28  farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 O  

13 20 01 29  detergenty obsahujúce nebezpečné látky N  

14 20 01 33 
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 a 16 06 03 
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 

N  

15 20 01 34  batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O  

16 20 01 35  
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 
a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné látky 

N  

17 20 01 36  
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 
20 01 23 a 20 01 35 

O  

 

13. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Spoločnosti zabezpečovať odstraňovanie nezákonne umiestneného 
komunálneho alebo drobného stavebného odpadu a jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie v rámci zberných hniezd 
a nelegálnych skládok. 

14. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Spoločnosti zabezpečovať zber, prepravu a zhodnotenie vianočných 
stromčekov z domácností v mesiacoch január až február bežného kalendárneho roka zo zberných miest 
definovaných vo VZN Hlavného mesta o odpadoch podľa harmonogramu zberu v zmysle hierarchie odpadového 
hospodárstva.  

15. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Spoločnosti vykonávať alebo zabezpečovať údržbu a dezinfekciu zberných 
nádob a kontajnerov minimálne 1 (slovom: jeden) krát ročne a preukázať vykonanie dezinfekcie Hlavnému mestu 
za predchádzajúci kalendárny rok vždy do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka formou zoznamu s uvedením 
miesta a dátumu dezinfekcie vo formáte xls, ktorý zašle Spoločnosť Hlavnému mestu v súlade  s článkom X tejto 
Zmluvy elektronicky. V prípade nesprístupnenia zberných nádob a kontajnerov sa má za to, že Spoločnosť údržbu 
a dezinfekciu vykonala, musí však túto skutočnosť preukázať. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany 
uvádzajú, že povinnosť podľa tohto odseku Zmluvy sa nevzťahuje na kompostovacie zásobníky, polopodzemné 
kontajnery a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti s objemom 20-23l.  

 

Článok II 

Rozsah a miesto vykonania zberu a prepravy komunálneho odpadu 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah vykonania zberu a prepravy komunálneho odpadu uvedeného v článku I ods. 
2, 7 a 8 tejto Zmluvy určuje Hlavné mesto formou každodenného publikovania údajov zapojenia pôvodcov odpadu 
na web službe systému NORIS, odkiaľ Spoločnosť prekopíruje údaje do systému zberu (ďalej len „údaje“). Hlavné 
mesto sa zaväzuje od 1.1.2024 k prenosu údajov prostredníctvom Aplikačného programového rozhrania (API) alebo 
alternatívnych web servisov do informačného systému Spoločnosti v súlade s článkom III ods. 14. písm. c).  

2. Údaje uvedené v ods. 1 tohto článku sú najmä: 

a. meno, priezvisko, titul; 

b. adresa trvalého pobytu; 

c. telefonický kontakt, emailová adresa; 

d. evidenčné číslo zapojenia do systému zberu komunálneho dopadu; 

e. stanovište/ odvozné miesto; 

f. typ a počet zberných nádob; 

g. zberné dni v týždni; 

h. frekvencia odvozu. 
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3. Miestom plnenia Zmluvy je územie mesta Bratislava (ďalej len „územie Hlavného mesta“). 

 

Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Spoločnosť sa zaväzuje: 

a. poskytovať a zabezpečiť domácnostiam a správcom na území Hlavného mesta dodanie zbernej nádoby, 
kontajnerov a kompostovacích zásobníkov, všetky opatrené RFID čipom, na základe požiadavky Hlavného 
mesta podľa článku. I ods. 2, 3, 7, 8 a 11 tejto Zmluvy, vriec na zber podľa článku I ods. 4 písm. c) tejto Zmluvy, 
kuchynských košíkov a certifikovaných kompostovateľných vriec na zber podľa článku I ods. 7 tejto Zmluvy;  

b. zabezpečiť elektronickú evidenciu (pasport nádob, vzťah nádoby k poplatníkovi, evidencia výsypu) 
odovzdaných zberných nádob opatrených RFID čipom, a to s účinnosťou od 1.1.2023; 

c. pri nakladaní s komunálnym odpadom uplatňovať hierarchiu odpadového hospodárstva: 

1. pripraviť odpad na opätovné použitie, 
2. recyklovať odpad, 
3. inak zhodnotiť odpad, napríklad energeticky, 
4. zneškodniť odpad; 

d. neprerušene vykonávať zber a prepravu komunálnych odpadov, ktoré vznikli na území Hlavného mesta za 
účelom ich prípravy na opätovné použitie, zhodnotenie alebo zneškodnenie; 

e. odvážať alebo zabezpečiť prepravu triedených zložiek komunálneho odpadu na materiálové zhodnotenie 
podnikateľským subjektom oprávneným na ich spracovanie v zmysle platných predpisov a poskytnúť Hlavnému 
mestu informáciu o konečnom spracovateľovi odpadu; 

f. zabezpečiť dodatočné vytriedenie zozbieraných odpadov z obalov podľa článku I ods. 5 a 6 tejto Zmluvy za 
účelom zabezpečenia materiálového zhodnotenia dotriedených zložiek, pričom preukázateľne materiálovo 
nezhodnotiteľné odpady z obalov prevziať na energetické zhodnotenie do zariadenia na energetické využitie 
odpadu (ďalej len „ZEVO“) na zhodnotenie spôsobom R1;  

g. neprerušovane zabezpečovať materiálové a energetické zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych 
odpadov v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva; 

h. prednostne energeticky zhodnotiť zmesový odpad (20 03 01) v ZEVO; ak to z prevádzkových dôvodov ZEVO 
nie je možné, Spoločnosť prepraví zmesový odpad do iného zariadenia na jeho zhodnotenie alebo 
zneškodnenie alebo uloženie na nevyhnutný čas; v takom prípade je Spoločnosť povinná bezodkladne 
požiadať Hlavné mesto o vydanie písomného súhlasu k navrhovanému náhradnému spôsobu nakladania; 
Spoločnosť následne preukáže Hlavnému mestu spôsob nakladania s komunálnym odpadom počas 
pozastavenia prevádzky ZEVO; 

i. bezplatne odoberať komunálne odpady na zberných dvoroch uvedených v článku I ods. 9 tejto Zmluvy;  

j. odoberať drobný stavebný odpad na zbernom dvore bližšie špecifikovanom v článku I ods. 9 tejto Zmluvy 
v súlade so zákonom o odpadoch a postupom podľa platného všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; 

k. bezodkladne informovať Hlavné mesto o odvozných miestach pôvodcov odpadov  prihlásených do systému 
zberu, z ktorých sa opakovane, a to najmenej v období 1 (slovom: jedného) mesiaca, nevykonával odvoz 
odpadu. V prípade preukázania skutočne nevykonaných odvozov zo strany Spoločnosti je Hlavné mesto 
v jednotlivých prípadoch oprávnené požadovať vrátenie časti odplaty za činnosť formou dobropisov; 

l. vhodným spôsobom informovať obyvateľov Hlavného mesta o termínoch odvozu komunálneho odpadu; 

m. zabezpečovať informačnú kampaň k nakladaniu s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, 
k triedeniu a zberu odpadu podľa tejto Zmluvy; kampaňový plán je uvedený v Prílohe č. 5 – Informačná kampaň 
odpadového hospodárstva v Hlavnom meste tejto Zmluvy. Predmet a harmonogram komunikácie je plánovaný 
na rok dopredu a informačná kampaň je spoločnosťou OLO predkladaná Hlavnému mestu, a to vždy najneskôr 
do 31.1. príslušného kalendárneho roka. Hlavné mesto schváli informačnú kampaň pre príslušný kalendárny 
rok najneskôr do 28.2. príslušného roka. Pre účely aktualizácie Prílohy č. 5 postačuje písomná dohoda 
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oprávnených osôb zmluvných strán, ktoré v zmysle článku X ods. 4 zodpovedajú za informačnú kampaň podľa 
tejto Zmluvy; aktualizácia Prílohy č. 5 musí byť označená poradovým číslom, dátumom a podpísaná 
oprávnenými osobami zmluvných strán podľa článku X ods. 4; pre vylúčenie pochybnosti aktualizácia Prílohy 
č. 5 si nevyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve; 

n. bezodkladne informovať Hlavné mesto o všetkých rozhodnutiach orgánov štátnej správy, najmä štátnej správy 
odpadového hospodárstva na nakladanie s odpadmi a štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorými 
disponuje a o zmenách týchto rozhodnutí, príp. o ich zrušení, ak súvisia s predmetom tejto Zmluvy; 

o. zabezpečiť a dbať na to, aby všetky potrebné rozhodnutia na nakladanie s odpadmi boli v súlade s platnými 
právnymi predpismi počas účinnosti tejto Zmluvy; 

p. poskytnúť Hlavnému mestu pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy a pri riešení problémov v súvislosti 
s plnením tejto Zmluvy objektívne nevyhnutnú súčinnosť, ktorú možno od Spoločnosti spravodlivo požadovať, 
predovšetkým Oddeleniu životného prostredia a Oddeleniu miestnych daní, poplatkov a licencií. 

2. Spoločnosť sa pri zbere zmesového  odpadu zaväzuje: 

a. poskytovať a rozmiestňovať na území Hlavného mesta požadovaný počet zberných nádob a kontajnerov na 
zber zmesového odpadu (20 03 01), ku ktorým má Spoločnosť vlastnícke alebo iné užívacie práva tak, aby bol 
zabezpečený výkon zberu a prepravy zmesového odpadu (20 03 01) v rozsahu určenom touto Zmluvou a 
zabezpečí ich označenie podľa osobitného predpisu; Spoločnosť zabezpečí ich výmenu po uplynutí životnosti, 
najskôr však po 5 (slovom: piatich) rokoch od ich dodania; v prípade ich poškodenia a/alebo inom znemožnení 
ich riadneho používania, Spoločnosť zabezpečí, na základe objednávky správcu nehnuteľnosti a na náklady 
vlastníkov nehnuteľnosti, ich výmenu aj pred uplynutím doby uvedenej v predchádzajúcej vete; 

b. vykonávať nepretržite, s výnimkou nedieľ, 1.1. kalendárneho roka a veľkonočného pondelka, zber a prepravu 
zmesového odpadu zo zberných nádob a kontajnerov (ďalej len „odvoz“); Spoločnosť je povinná vyprázdniť 
zbernú nádobu a kontajner v odvozný deň aj v prípade, že nie je plná; 

c. vyprázdňovať zberné nádoby a kontajnery z odvozného miesta prostredníctvom zberných vozidiel Spoločnosti 
tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť chodcov a cestnej premávky, a aby nedochádzalo ku škodám na 
majetku a poškodzovaniu životného prostredia a po vyprázdnení ich vrátiť na pôvodné odvozné miesto; 
v prípade nesprístupnenia zberných nádob a kontajnerov sa má za to, že Spoločnosť vykonala odvoz v riadnom 
termíne (za nesprístupnenie zberných nádob a kontajnerov sa považuje aj neumožnenie vstupu k stanovišťu 
za účelom vyprázdňovania zberných nádob a kontajnerov); nesprístupnenie zberných nádob a kontajnerov, 
resp.  znemožnenie prístupu k stanovišťu je Spoločnosť povinná Hlavnému mestu jednotlivo preukázať; 

d. vykonávať zber a prepravu zmesového odpadu zo stávajúcich stanovíšť a premiestňovať kontajnery a zberné 
nádoby zo stanovíšť a naspäť k zvozovej technike spoločnosti len na čas nevyhnutný na ich vyprázdnenie; 
spolupracovať s Hlavným mestom na vytvorení odvozných miest a spoločných stanovíšť zberných nádob a 
kontajnerov  v prípade odôvodnených zmien, ktoré majú vplyv na nedostupnosť stanovíšť zvozovej technike 
Spoločnosti; 

e. zabezpečiť zber a prepravu zmesového dopadu (20 03 01) z lisovacieho kontajnera a podzemného 
a polopodzemného kontajnera, ktorého použitie umožnilo Hlavné mesto po dohode s mestskou časťou a 
Spoločnosťou;  Spoločnosť vykoná zber a prepravu minimálne 1 (slovom: jeden) krát za týždeň bez ohľadu na 
naplnenosť kontajnera; 

f. predložiť Hlavnému mestu presný zoznam ulíc a priebežne ho aktualizovať, vrátane bližšieho označenia 
nehnuteľností, pre ktoré je potrebné z dôvodu nedostupnosti stanovíšť pre zvozovú techniku Spoločnosti určiť 
náhradné miesto odvozu; Spoločnosť určí iné miesto odvozu odpadu a túto informáciu predloží Hlavnému 
mestu spolu so zoznamom ulíc a vytvorí spoločné stanovište; stanovište sa považuje za nedostupné pre 
zvozovú techniku, ak je šírka komunikácie užšia ako 3,8 m (príp. 3,0 m vo vybraných lokalitách, v ktorých sa 
vykonáva zber malou zvozovou technikou) a/alebo minimálna výška podjazdu je 4,0 m a/alebo sklon 
komunikácie je väčší ako 12%; výnimku tvoria miesta odvozu, ktoré boli vytvorené pred 15.májom 2019, pri 
ktorých pozdĺžny sklon terénu, na ktorom oprávnená osoba zastaví zvozovú techniku za účelom manipulácie 
so zbernou nádobou/kontajnerom, je akceptovaný max. 15%; 

g. zabezpečiť náhradný odvoz najneskôr v nasledujúci pracovný deň v prípade neuskutočnenia odvozu 
v dôsledku havarijného stavu, alebo z iného dôvodu na strane Spoločnosti; v takom prípade Spoločnosť 
odstráni aj znečistenie stanovišťa rovnakým druhom odpadu  a okolia do vzdialenosti 5 m vo všetkých smeroch, 
ktoré vzniklo z dôvodu neuskutočnenia odvozu; zabezpečiť náhradný odvoz najneskôr v nasledujúci pracovný 
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deň v prípade neuskutočnenia odvozu v dôsledku iného krátkodobého objektívneho dôvodu nezávislého od 
konania  a/alebo nekonania Spoločnosti, správcu nehnuteľnosti alebo Hlavného mesta, ktorý má za následok 
znemožnenie prístupu k stanovišťu; uvedenú skutočnosť je Spoločnosť povinná Hlavnému mestu jednotlivo 
preukázať; 

h. v prípade objektívnych prekážok odvozu bezodkladne zabezpečiť dočasné premiestnenie kontajnerov a 
zberných nádob po dohode so správcom nehnuteľnosti, pre ktorého sa zber a preprava vykonávajú a s 
vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej majú byť kontajnery dočasne umiestnené a bezodkladne o tom informovať 
Hlavné mesto a príslušnú mestskú časť; ak nie je miesto dočasného umiestnenia kontajnerov a zberných 
nádob možné dohodnúť podľa predchádzajúcej vety, umiestni Spoločnosť náhradné kontajnery a zberné 
nádoby pre dané odvozné miesto a bezodkladne o mieste umiestnenia informuje Hlavné mesto, príslušnú 
mestskú časť a správcu nehnuteľnosti a zároveň Hlavnému mestu preukáže nemožnosť dosiahnutia dohody 
v primeranom čase; za objektívnu prekážku sa považuje dočasná nezjazdnosť prístupovej komunikácie 
(rozkopávka, ľad, sneh, nespevnená komunikácia), podjazdová výška menšia ako 4,0 m, šírka príjazdovej 
komunikácie menšia ako 3,8 m; 

i. odstrániť zmesový odpad a znečistenie zo stanovišťa a jeho okolia na základe objednávky správcu 
nehnuteľnosti na vykonanie mimoriadneho odvozu, a to na náklady vlastníkov nehnuteľnosti; 

j. preukázať počet vykonaných odvozov zmesového odpadu v kalendárnom mesiaci, a to do 15. (slovom:  
pätnásteho) dňa nasledujúceho mesiaca. 

3. Spoločnosť sa zaväzuje  prepravovať zmesový odpad: 

a. vozidlami na to určenými; pri preprave je povinná a zaväzuje sa dodržiavať platné právne predpisy; 

b. prednostne do ZEVO;  ak z prevádzkových dôvodov nie je možné zabezpečiť zhodnotenie odpadu v ZEVO, 
Spoločnosť prepraví zmesový odpad do iného zariadenia podľa ods. 1 písm. h) tohto článku tejto Zmluvy so 
súhlasom Hlavného mesta. 

4. Spoločnosť sa pri zbere odpadov z obalov zaväzuje: 

a. poskytovať a rozmiestňovať na území Hlavého mesta zberné nádoby a kontajnery tak, aby boli dodržané 
štandardy zberu podľa osobitného predpisu a zabezpečí ich označenie podľa osobitného predpisu; Spoločnosť 
zabezpečí ich výmenu po uplynutí životnosti, najskôr však po 5 (slovom: piatich) rokoch od ich dodania; 
v prípade ich poškodenia a/alebo pri inom znemožnení ich riadneho používania, Spoločnosť zabezpečí ich 
výmenu aj skôr;  

b. vykonávať nepretržite, s výnimkou nedieľ, 1.1. kalendárneho roka a veľkonočného pondelka, zber a prepravu 
triedených zložiek odpadu zo zberných nádob a kontajnerov minimálne 1 (slovom: jeden) krát za týždeň, 
interval pre sklo je 1 (slovom jeden) krát za 4 (slovom: štyri) týždne, príp. podľa potreby v závislosti od skutočnej 
produkcie odpadu, z podzemných a polopodzemných kontajnerov, ktorých použitie umožnilo Hlavné mesto po 
dohode s mestskou časťou a Spoločnosťou podľa potreby v závislosti od skutočnej produkcie odpadu; 

c. poskytovať zberné vrecia na zber papiera a plastov zbieraných spolu s kovmi a kompozitnými obalmi (ďalej len 
„vrecia s triedenými zložkami odpadu“) platiteľom poplatku v individuálne bytovej výstavbe; 

d. vypracovať harmonogram zberu vriec s triedenými zložkami odpadu, ktorý poskytne Hlavnému mestu a 
zverejní na svojom webovom sídle najneskôr do 1.12. aktuálneho kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny 
rok; 

e. vykonávať nepretržite podľa harmonogramu, s výnimkou nedieľ a sviatkov, zber a prepravu vriec s triedenými 
zložkami odpadu v individuálne bytovej výstavbe minimálne 1 (slovom: jeden) krát za mesiac, v nadväznosti 
na potreby v danej mestskej časti a v závislosti od skutočnej produkcie jednotlivých zložiek odpadu; 

f. vykonať zber odpadov z obalov uložených mimo zberných nádob na stanovištiach kontajnerov a v ich okolí do 
vzdialenosti 3 m vo všetkých smeroch v prípade, že nie je možné zvýšiť počet zberných nádob alebo interval 
odvozu; 

g. vykonávať zber odpadov z obalov zo zberných hniezd umiestnených v individuálnej bytovej výstavbe 
nedostupnej zvozovej technike a zo zberných hniezd pre vybrané zložky triedeného odpadu umiestnených 
v individuálnej bytovej výstavbe; 
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h. riešiť reklamácie neodvezených vriec s triedeným zložkami odpadu v stanovenom termíne a v prípade prekážky 
na strane Spoločnosti vykonať náhradný odvoz najneskôr nasledujúci pracovný deň, ak sa so správcom 
nehnuteľnosti alebo domácnosťou nedohodne inak; 

i. zabezpečiť náhradný odvoz najneskôr v nasledujúci pracovný deň, ak sa so správcom nehnuteľnosti 
nedohodne inak, v prípade neuskutočnenia odvozu v dôsledku havarijného stavu alebo z  iného dôvodu na 
strane Spoločnosti, v takom prípade je Spoločnosť povinná a zaväzuje sa odstrániť aj znečistenie stanovišťa 
rovnakým druhom odpadu a okolia kontajnerov na triedené zložky odpadu do vzdialenosti 5 m vo všetkých 
smeroch, ktoré vzniklo z dôvodu neuskutočnenia odvozu a odstraňovať nezákonne umiestnený odpad zo 
zberných hniezd do 7 (slovom: sedem) kalendárnych dní od zistenia takto uloženého odpadu a oznamovať túto 
skutočnosť Hlavnému mestu; zabezpečiť náhradný odvoz najneskôr v nasledujúci pracovný deň v prípade 
neuskutočnenia odvozu v dôsledku iného krátkodobého objektívneho dôvodu nezávislého od konania  a/alebo 
nekonania Spoločnosti, správcu nehnuteľnosti alebo Hlavného mesta, ktorý má za následok znemožnenie 
prístupu k stanovišťu; uvedenú skutočnosť je Spoločnosť povinná Hlavnému mestu jednotlivo preukázať; 

j. v prípade objektívnych prekážok odvozu bezodkladne zabezpečiť dočasné premiestnenie kontajnerov a 
zberných nádob v spolupráci so správcom nehnuteľností, ktorých kontajnery a zberné nádoby majú byť 
dočasne premiestnené a s vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej majú byť kontajnery dočasne umiestnené 
a bezodkladne o tom informovať Hlavné mesto a príslušnú mestskú časť; ak nie je miesto dočasného 
umiestnenia kontajnerov a zberných nádob možné dohodnúť podľa predchádzajúcej vety, umiestni Spoločnosť 
náhradné kontajnery a zberné nádoby pre dané odvozné miesto a bezodkladne o mieste umiestnenia informuje 
Hlavné mesto, príslušnú mestskú časť a správcu nehnuteľnosti a zároveň Hlavnému mestu preukáže 
nemožnosť dosiahnutia dohody v primeranom čase; za objektívnu prekážku sa považuje dočasná nezjazdnosť 
prístupovej komunikácie (rozkopávka, ľad, sneh, nespevnená komunikácia), podjazdová výška menšia ako 4,0 
m, šírka príjazdovej komunikácie menšia ako 3,8 m a pozdĺžny sklon komunikácie väčší ako 15%; 

k. vyprázdňovať sprístupnené zberné nádoby, kontajnery a zbierať vrecia s triedenými zložkami odpadu 
prostredníctvom zberných vozidiel Spoločnosti tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť chodcov a cestnej 
premávky a nedochádzalo ku škodám na majetku. Po vyprázdnení vrátiť zberné nádoby a kontajnery na 
pôvodné sprístupnené miesto; za sprístupnené zberné nádoby, kontajnery a vrecia na triedené zložky odpadu 
sa považuje aj umožnený vstup k stanovišťu za účelom vyprázdňovania zberných nádob a kontajnerov; v 
prípade nesprístupnenia zberných nádob, kontajnerov a vriec na triedené zložky odpadu na odvoznom mieste 
sa má za to, že Spoločnosť vykonala odvoz v riadnom termíne; 

l. viesť elektronickú evidenciu množstva vytriedeného odpadu z vrecového zberu podľa jednotlivých zón a 
poskytnúť informáciu o nadprodukcii konkrétnej zložky odpadu; za zónu sa považuje rozdelenie ulíc podľa 
harmonogramu; 

m. pri uzatváraní zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov predložiť návrh zmluvy na odsúhlasenie 
Hlavnému mestu. 

5. Spoločnosť sa pri odvoze zložiek triedeného odpadu zaväzuje: 

a. prepravovať triedené zložky odpadu vozidlami na to určenými a pri preprave dodržiavať platné právne predpisy; 

b. odvážať alebo zabezpečiť odvoz triedených zložiek komunálneho odpadu na materiálové zhodnotenie 
podnikateľským subjektom oprávneným na ich spracovanie v zmysle platných právnych predpisov; 

c. odpad dotriediť podľa osobitného predpisu na požadovanú úroveň v zmysle zmluvného vzťahu s organizáciou 
zodpovednosti výrobcov. 

6. Spoločnosť sa pri zbere a preprave biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad zaväzuje: 

a. poskytovať a rozmiestňovať na území Hlavného mesta zberné nádoby a kompostovacie zásobníky na 
biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad, ku ktorým má Spoločnosť vlastnícke a iné užívacie práva; 
Spoločnosť zabezpečí ich označenie podľa osobitného predpisu a výmenu po uplynutí životnosti, najskôr však 
po 5 (slovom: piatich) rokoch od ich dodania; v prípade ich poškodenia a/alebo inom znemožnení ich riadneho 
používania, Spoločnosť zabezpečí, na základe objednávky správcu nehnuteľnosti a na náklady vlastníkov 
nehnuteľnosti, ich výmenu aj pred uplynutím doby uvedenej v predchádzajúcej vete; 

b. vykonávať zber podľa intervalov a zadania v informačnom systéme Hlavného mesta a doručiť písomnú 
informáciu (elektronicky na email uvedený v hlavičke tejto Zmluvy) o zmene rozvozového plánu Hlavnému 
mestu minimálne 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní vopred; 



10 z 24 
 

c. vykonávať zber a prepravu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad zo zberných nádob 
minimálne jedenkrát za 14 (slovom: štrnásť) kalendárnych dní v období mesiacov marec až november; 

d. zabezpečiť videoinštruktáž k používaniu kompostovacieho zásobníka a uverejniť ju na svojom webovom sídle; 

e. vyprázdňovať sprístupnené zberné nádoby a kontajnery na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad 
prostredníctvom zberných vozidiel Spoločnosti tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť chodcov a cestnej 
premávky a nedochádzalo ku škodám na majetku a po vyprázdnení ich vrátiť na pôvodné sprístupnené miesto; 
za sprístupnenie zberných nádob a kontajnerov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad sa 
považuje aj umožnenie vstupu k stanovišťu za účelom vyprázdňovania zberných nádob a 
kontajnerov;  v prípade nesprístupnenia zberných nádob a kontajnerov sa má za to, že Spoločnosť vykonala 
odvoz v riadnom termíne; každé nesprístupnenie zbernej nádoby a kontajneru je Spoločnosť povinná 
Hlavnému mestu preukázať; 

f. zabezpečiť náhradný odvoz najneskôr v nasledujúci pracovný deň v prípade neuskutočnenia odvozu 
v dôsledku havarijného stavu alebo z iného dôvodu na strane Spoločnosti; v takom prípade Spoločnosť 
odstráni aj znečistenie stanovišťa rovnakým druhom odpadu  a okolia do vzdialenosti 5 m vo všetkých smeroch, 
ktoré vzniklo z dôvodu neuskutočnenia odvozu; zabezpečiť náhradný odvoz najneskôr v nasledujúci pracovný 
deň v prípade neuskutočnenia odvozu v dôsledku iného krátkodobého objektívneho dôvodu nezávislého od 
konania  a/alebo nekonania Spoločnosti, správcu nehnuteľnosti alebo Hlavného mesta, ktorý má za následok 
znemožnenie prístupu k stanovišťu; uvedenú skutočnosť je Spoločnosť povinná Hlavnému mestu jednotlivo 
preukázať; 

g. v prípade objektívnych prekážok odvozu bezodkladne dohodnúť dočasné premiestnenie zberných nádob po 
dohode so správcom nehnuteľnosti, pre ktorého sa zber a preprava vykonávajú a s vlastníkom nehnuteľnosti, 
na ktorej majú byť kontajnery dočasne umiestnené a bezodkladne o tom informovať Hlavné mesto a príslušnú 
mestskú časť; ak nie je miesto dočasného umiestnenia kontajnerov a zberných nádob možné dohodnúť podľa 
predchádzajúcej vety, umiestni Spoločnosť náhradné kontajnery a zberné nádoby pre dané odvozné miesto a 
bezodkladne o mieste umiestnenia informuje Hlavné mesto, príslušnú mestskú časť a správcu a zároveň 
Hlavnému mestu preukáže nemožnosť dosiahnutia dohody v primeranom čase; za objektívnu prekážku sa 
považuje dočasná nezjazdnosť prístupovej komunikácie (rozkopávka, ľad, sneh, nespevnená komunikácia), 
podjazdová výška menšia ako 4,0 m, šírka príjazdovej komunikácie menšia ako 3,8 m a pozdĺžny sklon 
komunikácie väčší ako 15%;  

h. poskytnúť súčinnosť Oddeleniu miestnych daní, poplatkov a licencií pri posudzovaní oprávnenosti na dodanie 
zbernej nádoby pre bytovú komplexnú výstavbu s pozemkom so zeleňou v súvislosti s trasou zvozovej techniky 
Spoločnosti, ktorou prechádza za účelom vykonania zberu a prepravy odpadu z individuálnej bytovej výstavby; 
Hlavné mesto môže požiadať Spoločnosť v súvislosti s týmto ustanovením Zmluvy o zmenu trasy zvozovej 
techniky maximálne 2 (slovom: dva) krát ročne, pričom Spoločnosť je povinná do 30 (slovom: tridsať) 
kalendárnych dní od jej doručenia Spoločnosti na požiadavku Hlavného mesta odpovedať a následne vykonať 
zmenu trasy zvozovej techniky do 60 (slovom: šesťdesiatich) kalendárnych dní od doručenia požiadavky 
Hlavného mesta Spoločnosti; 

i. odvážať alebo zabezpečiť odvoz tohto odpadu na kompostovanie podnikateľským subjektom oprávneným na 
ich spracovanie v zmysle platných právnych predpisov;  

j. prepravovať triedené zložky odpadu vozidlami na to určenými a pri preprave dodržiavať platné právne predpisy. 

7. Spoločnosť sa pri zbere a preprave biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti s účinnosťou od 
1.1.2023  zaväzuje: 

a. poskytovať a rozmiestňovať na území Hlavného mesta správcom nehnuteľnosti zberné nádoby na biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti (120l, 240l, 20-23l); kuchynské košíky a certifikované 
kompostovateľné vrecia budú distribuované na základe osobitnej požiadavky Hlavného mesta; k zberným 
nádobám a kuchynským košíkom má Spoločnosť vlastnícke alebo iné užívacie práva; Spoločnosť zabezpečí 
označenie zberných nádob podľa osobitného predpisu a výmenu po uplynutí životnosti, najskôr však po 5 
(slovom: piatich) rokoch od ich dodania; v prípade poškodenia zbernej nádoby a/alebo inom znemožnení jej 
riadneho používania, Spoločnosť zabezpečí, na základe objednávky správcu nehnuteľnosti a na náklady 
vlastníkov nehnuteľnosti, jej výmenu aj pred uplynutím doby uvedenej v predchádzajúcej vete; pre odstránenie 
všetkých pochybností označenie a výmena pred a/alebo po uplynutí životnosti sa netýka kuchynských košíkov; 

b. nepretržite vykonávať zber a prepravu odpadu zo zberných nádob v letnom období (marec - november) 2 
(slovom: dva) krát do týždňa a v zimnom období (december - február) 1 (slovom: jeden) krát do týždňa 
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s výnimkou nedieľ, 1.1.kalendárneho roka a veľkonočného pondelka; Spoločnosť je povinná vyprázdniť zbernú 
nádobu a kontajner v odvozný deň aj v prípade, že nie je plná; v prípade nesprístupnenia zberných nádob sa 
má za to, že Spoločnosť vykonala odvoz v riadnom termíne; každé nesprístupnenie zbernej nádoby je 
Spoločnosť povinná Hlavnému mestu preukázať; 

c. zverejniť a aktualizovať na webovom sídle Spoločnosti harmonogram zberu minimálne 14 (slovom: štrnásť) 
kalendárnych dní vopred, v rozsahu: miesto odvozu, odvozný deň; 

d. zabezpečiť vhodnú plochu a presypávať vyzbieraný odpad z menšieho vozidla Spoločnosti do väčšieho vozidla 
Spoločnosti tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť chodcov a cestnej premávky a nedochádzalo ku škodám na 
majetku; zabezpečovať prepravu zozbieraného odpadu do zariadenia na materiálové zhodnotenie; 

e. predložiť Hlavnému mestu presný zoznam ulíc a ho priebežne aktualizovať, vrátane bližšieho označenia 
nehnuteľností, pre ktoré je potrebné z dôvodu nedostupnosti stanovíšť pre zvozovú techniku Spoločnosti určiť 
náhradné miesto odvozu; Spoločnosť určí iné miesto odvozu odpadu a túto informáciu predloží Hlavnému 
mestu spolu so zoznamom ulíc a vytvorí spoločné stanovište; stanovište sa považuje za nedostupné pre 
zvozovú techniku, ak je šírka komunikácie užšia ako 3,8 m (príp. 3,0 m vo vybraných lokalitách, v ktorých sa 
vykonáva zber malou zvozovou technikou) a/alebo minimálna výška podjazdu je 4,0 m a/alebo sklon 
komunikácie je väčší ako 12%; výnimku tvoria miesta odvozu, ktoré boli vytvorené pred 15.májom 2019, pri 
ktorých pozdĺžny sklon terénu, na ktorom oprávnená osoba zastaví zvozovú techniku za účelom manipulácie 
so zbernou nádobou/kontajnerom, je akceptovaný max. 15%; 

f. zabezpečiť náhradný odvoz najneskôr v nasledujúci pracovný deň v prípade neuskutočnenia odvozu 
v dôsledku havarijného stavu alebo z iného dôvodu na strane Spoločnosti; v takom prípade Spoločnosť 
odstráni aj znečistenie stanovišťa rovnakým druhom odpadu  a okolia do vzdialenosti 5 m vo všetkých smeroch, 
ktoré vzniklo z dôvodu neuskutočnenia odvozu; zabezpečiť náhradný odvoz najneskôr v nasledujúci pracovný 
deň v prípade neuskutočnenia odvozu v dôsledku iného krátkodobého objektívneho dôvodu nezávislého od 
konania  a/alebo nekonania Spoločnosti, správcu nehnuteľnosti alebo Hlavného mesta, ktorý má za následok 
znemožnenie prístupu k stanovišťu; uvedenú skutočnosť je Spoločnosť povinná Hlavnému mestu jednotlivo 
preukázať; 

g. v prípade objektívnych prekážok odvozu bezodkladne zabezpečiť dočasné premiestnenie kontajnerov a 
zberných nádob po dohode so správcom nehnuteľnosti, pre ktorého sa zber a preprava vykonávajú a s 
vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej majú byť kontajnery dočasne umiestnené a bezodkladne o tom informovať 
Hlavné mesto a príslušnú mestskú časť; ak nie je miesto dočasného umiestnenia kontajnerov a zberných 
nádob možné dohodnúť podľa predchádzajúcej vety, umiestni Spoločnosť náhradné kontajnery a zberné 
nádoby pre dané odvozné miesto a bezodkladne o mieste umiestnenia informuje Hlavné mesto, príslušnú 
mestskú časť a správcu nehnuteľnosti a zároveň Hlavnému mestu preukáže nemožnosť dosiahnutia dohody 
v primeranom čase; za objektívnu prekážku sa považuje dočasná nezjazdnosť prístupovej komunikácie 
(rozkopávka, ľad, sneh, nespevnená komunikácia), podjazdová výška menšia ako 4,0 m, šírka príjazdovej 
komunikácie menšia ako 3,8 m; 

h. zabezpečiť vykonávanie údržby bežného opotrebenia zberných nádob a kontajnerov; 

i. zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie zberných nádob a kontajnerov v súlade s článkom I ods. 15 tejto Zmluvy 
s výnimkou 20-23 l zberných nádob; v prípade potreby častejšej dezinfekcie zo strany správcu nehnuteľnosti, 
zabezpečí Spoločnosť dezinfekciu na základe objednávky správcu nehnuteľnosti na náklady vlastníkov 
nehnuteľnosti; 

j. zabezpečiť úpravu a odvoz odpadu do zariadenia na materiálové zhodnotenie subjektom oprávneným na ich 
zhodnotenie  s intervalom  odvozu v súlade s § 14 Príloha 10b vyhlášky 371/2015, a to v zberné dni určené 
Spoločnosťou podľa logistiky zberu a rajonizácie a v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov; 

k. zabezpečiť dodatočné dotriedenie odpadu vráteného zo zariadenia na zhodnotenie odpadu z dôvodu jeho 
nevyhovujúcej kvality, prípadne jeho zhodnotenie v ZEVO spôsobom R1; 

l. prepravovať odpad vozidlami na to určenými, pričom pri preprave je povinná dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy. 

8. Spoločnosť sa pri zbere drobného stavebného odpadu  a ako prevádzkovateľ zberného dvora zaväzuje: 

a. predkladať prevádzkový poriadok zberného dvora a jeho zmeny na schválenie Hlavnému mestu; 
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b. zabezpečiť priestory a technické zázemie správcovi miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, ktorým sú poverení zamestnanci Hlavného mesta (ďalej len „správca miestneho poplatku“) 
pri preberaní drobného stavebného odpadu od jeho držiteľa; 

c. zabezpečiť odváženie množstva drobného stavebného odpadu, vystavenie vážneho lístka na držiteľa 
odpadu/poplatníka na účely určenia poplatku správcom poplatku za drobné stavebné odpady;  

d. zabezpečiť elektronický prenos údajov a doručenie v písomnej forme Hlavnému mestu (Oddelenie miestnych 
daní, poplatkov a licencií) na účely archivácie; 

e. vykonávať zber odpadov z obalov na zberných dvoroch a zberných miestach uvedených v článku I ods. 9 tejto 
Zmluvy; 

f. odoberať objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu z domácnosti, jedlé oleje, textilný odpad, kovy, najmä železný šrot, papier a lepenku, plasty vrátane 
polystyrénu, sklo, odpad z obalov, drobný stavebný odpad  a ostatný komunálny odpad v rozsahu rozhodnutia 
o súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (zberného dvora) vydaného podľa osobitného 
predpisu; 

g. vyčleniť na zbernom dvore priestor pre odovzdanie komunálnych odpadov vhodných na prípravu odpadov na 
opätovné použitie; vykonávať prípravu odpadov na opätovné použitie v rozsahu a za podmienok udeleného 
rozhodnutia; 

h. zabezpečiť zneškodnenie odpadu, ktorý nie je možné preukázateľne z objektívnych príčin zhodnotiť v súlade 
so zákonom o odpadoch; 

9. Spoločnosť sa pri nezákonne umiestnenom komunálnom odpade zaväzuje: 

a. na základe písomnej objednávky Hlavného mesta odstrániť nezákonne umiestnený komunálny odpad a/alebo 
drobný stavebný odpad a zabezpečiť jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch, 
príslušnými osobitnými predpismi a touto Zmluvou; 

b. začať vykonávať činnosť smerujúcu k odstraňovaniu, príp. nechať odstrániť nezákonne umiestnený komunálny 
odpad najneskôr do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní odo dňa elektronického doručenia požiadavky 
Hlavného mesta; 

c. vykonať obhliadku a zdokumentovanie miesta nezákonne umiestneného komunálneho odpadu do 72 (slovom: 
sedemdesiatich dvoch) hodín za účasti Spoločnosti a Hlavného mesta, o čom bude spísaná zápisnica; 

d. zaslať Hlavnému mestu súpis prác a časový harmonogram činností, a to do 5 (slovom: piatich) pracovných dní 
odo dňa vykonania obhliadky miesta nezákonne umiestneného komunálneho odpadu; Hlavné mesto je povinné 
Spoločnosti do 3 (slovom: troch) pracovných dní odsúhlasiť súpis prác a časový harmonogram činností, 
prípadne vzniesť odôvodnené námietky spolu s vlastným návrhom riešenia, v opačnom prípade sa má za to, 
že Hlavné mesto so súpisom prác a časovým harmonogramom činností bez výhrad súhlasí; 

e. protokolárne Hlavnému mestu odovzdať miesto po odstránení nezákonne umiestneného komunálneho 
odpadu. 

10. Spoločnosť sa pri zbere a preprave olejov zaväzuje: 

a. poskytovať a rozmiestňovať na území Hlavného mesta správcom nehnuteľnosti a na vybrané zberné hniezda 
v individuálnej bytovej výstavbe nádoby na zber olejov (komplexná bytová výstavba oranžová 120 l nádoba; 
individuálna bytová výstavba oranžová 240l nádoba vhodne zabezpečená proti odcudzeniu a poškodeniu, ak 
sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak; všetky úpravy písomne odsúhlasené Hlavným mestom) v zmysle 
tejto Zmluvy a na základe požiadavky Hlavného mesta; k zberným nádobám má Spoločnosť vlastnícke  
alebo iné užívacie práva; Spoločnosť zabezpečí ich označenie informačnou nálepkou podľa osobitného 
predpisu, schválenou Hlavným mestom a výmenu po uplynutí životnosti, najskôr však po 5 (slovom: piatich) 
rokoch od ich dodania; v prípade poškodenia zbernej nádoby a/alebo inom znemožnení jej riadneho 
používania, Spoločnosť zabezpečí, na základe objednávky správcu nehnuteľnosti a na náklady vlastníkov 
nehnuteľnosti, jej výmenu aj pred uplynutím doby uvedenej v predchádzajúcej vete; 

b. informovať Hlavné mesto a dotknutú mestskú časť dostatočne včas, najmenej však 1 (slovom: jeden) mesiac 
pred prvým odvozom vopred, o začiatku zavedenia zberu a prepravy olejov na území danej mestskej časti;  

c. vykonávať zber a prepravu olejov 1 (slovom: jeden) krát za kalendárny mesiac, v prípade naplnenia nádoby a 
na základe požiadavky správcu adresovanej Spoločnosti aj častejšie; Spoločnosť je povinná vyprázdniť zbernú 
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nádobu v odvozný deň aj v prípade, že nie je plná; v prípade nesprístupnenia zbernej nádoby sa má za to, že 
Spoločnosť vykonala odvoz v riadnom termíne; každé nesprístupnenie zbernej nádoby je Spoločnosť povinná 
Hlavnému mestu preukázať; 

d. zabezpečovať pravidelnú údržbu a primeranú čistotu zbernej nádoby; 

e. ponúknuť zberným dvorom a zberným miestam na území Hlavného mesta zbernú nádobu na zhromažďovanie 
olejov formou výpožičky a zabezpečiť ich zber a prepravu a predložiť Hlavnému mestu na vyžiadanie 
dokumentáciu súvisiacu s ponukou; 

f. zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie iného odpadu, ako toho, pre ktorý je zberná nádoba na oleje 
určená v súlade s platnou legislatívou; 

g. zabezpečiť primeranou formou informovanie obyvateľov Hlavného mesta o zavedenom zbere olejov, spôsobe 
a harmonograme zberu;  

h. raz za kalendárny štvrťrok predkladať správu o priebehu zberu a vyzbieraných množstvách oleja Oddeleniu 
životného prostredia, a to do 30 (slovom: tridsiatich) dní od uplynutia kalendárneho štvrťroku, ktorú zašle 
Spoločnosť Hlavnému mestu v súlade  s článkom X tejto Zmluvy elektronicky; tým nie je dotknutá povinnosť 
článku IV tejto Zmluvy „Evidencia odpadov“. 

11. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečovať zber, prepravu a materiálové zhodnotenie vianočných stromčekov, z 
domácností na území Hlavného mesta v mesiacoch január až február bežného kalendárneho roka zo zberných 
miest definovaných vo VZN Hlavného mesta o odpadoch, podľa harmonogramu zberu písomne potvrdeného 
s Hlavným mestom.  

12. Spoločnosť sa zaväzuje vykonávať zber a prepravu komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných  
látok 2 (slovom: dva) krát ročne ako jarný zber a jesenný zber v termínoch podľa harmonogramu zberu 
komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok (ďalej len „harmonogram zberu“) 
odsúhlaseným Hlavným mestom. Harmonogram zberu bude obsahovať 1 (slovom: jeden) termín jarného zberu a  1 
(slovom: jeden) termín jesenného zberu pre každú mestskú časť osobitne a  1 (slovom: jedno) miesto zberu pre 
každú mestskú časť osobitne. 

13. Spoločnosť navrhne termíny jarného a jesenného zberu podľa predchádzajúceho odseku v závislosti od 
príslušného ročného obdobia najneskôr 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní pred prvým termínom realizácie zberu 
tak, aby jarný zber bol vykonaný najneskôr v máji bežného kalendárneho roka a jesenný zber najneskôr v novembri 
bežného kalendárneho roka. Hlavné mesto prerokuje termíny navrhnuté Spoločnosťou podľa predchádzajúcej vety 
s mestskými časťami a v spolupráci s mestskými časťami určí miesto zberu pre každú mestskú časť osobitne. 
Hlavné mesto zašle Spoločnosti definitívny a záväzný harmonogram zberu najneskôr 21 (slovom: dvadsaťjeden) 
kalendárnych dní pred prvým termínom realizácie jarného alebo jesenného zberu. 

14. Hlavné mesto sa zaväzuje:  

a. každodenne elektronicky prostredníctvom informačného systému aktualizovať požiadavky na zber a prepravu 
komunálnych odpadov, tieto publikovať na web službe systému NORIS kde Spoločnosť identifikuje zmeny a 
prekopíruje údaje do systému zberu v zmysle článku II tejto Zmluvy. Hlavné mesto sa zaväzuje od 1.1.2024 
poskytovať aktualizované požiadavky formou podrobného logu zmien (jednoznačným databázovým 
označením zmeneného záznamu, typu zmeny podľa číselníka zmien, dátumu a času zmeny) a tieto preniesť 
do informačného systému Spoločnosti v súlade s Článkom III od 14 písm. c);  

b. zverejniť informáciu o spôsobe realizácie výkonu zberu a prepravy komunálneho odpadu Spoločnosťou na 
oficiálnej webovej stránke Hlavného mesta; rozsah takto predkladanej informácie a každú jej zmenu sa Hlavné 
mesto zaväzuje prerokovať so Spoločnosťou; 

c. poskytovať Spoločnosti objektívne nevyhnutnú súčinnosť, ktorú možno od Hlavného mesta spravodlivo 
požadovať pri riešení problémov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich pre Spoločnosť z tejto Zmluvy. 

15. Hlavné mesto si vyhradzuje právo kontrolovať dodržiavanie a/alebo plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom 
oprávnených osôb za týchto podmienok:  

a. oprávnenými osobami určenými Hlavným mestom vykonávať kontrolu dodržiavania a/alebo plnenia tejto 
Zmluvy sú osoby uvedené v článku X tejto Zmluvy a/alebo iné osoby, ktoré sa preukážu osobitným 
splnomocnením podpísaným primátorom; 
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b. Spoločnosť umožní osobám uvedeným v písm. a) nerušený vstup do prevádzkových priestorov Spoločnosti, 
pri dodržaní príslušných bezpečnostných predpisov a interných predpisov Spoločnosti, ako aj nahliadanie do 
účtovných a písomných dokladov súvisiacich s činnosťami, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy a/alebo s jej 
plnením súvisia; 

c. oprávnené osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach, ktoré sa pri kontrolnej 
činnosti dozvedeli. 

 

Článok IV 

Evidencia odpadov 

1. Spoločnosť sa zaväzuje: 

a. viesť a uchovávať evidenciu podľa vyhlášky  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„vyhláška 366/2015“) o množstve prijatých zložiek komunálneho odpadu, o spôsobe zhodnotenia,  prípadne 
zneškodnenia a o spôsobe spracovania odpadu, s ktorým nakladá, a to za každú mestskú časť osobitne; 

b. zasielať Hlavnému mestu mesačne vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“, uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky 
366/2015 v elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú v hlavičke tejto Zmluvy vo formáte *.xls, a to do 
15. (slovom: pätnásteho) dňa nasledujúceho mesiaca,  a to za každú mestskú časť osobitne; 

c. zasielať Hlavnému mestu vyplnené tlačivo „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“, uvedené v prílohe 
č. 2 vyhlášky 366/2015 v elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú v hlavičke tejto Zmluvy vo formáte 
*.xls do 15. (slovom: pätnásteho) dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka, a to za 
Hlavné mesto súhrnne a zároveň za každú mestskú časť osobitne; 

d. zasielať Hlavnému mestu vyplnené tlačivo „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“, uvedené v prílohe 
č. 2 vyhlášky 366/2015 v elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú v hlavičke tejto Zmluvy vo formáte 
*.xls do 25. (slovom: dvadsiateho piateho) januára bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok, a to za 
Hlavné mesto súhrnne a zároveň za každú mestskú časť osobitne; 

e. zasielať Hlavnému  mestu vyplnený formulár „Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce“ podľa vyhlášky 
Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických 
zisťovaní na roky 2021 až 2023, (resp. podľa platnej vyhlášky, ktorá bude vydaná pre ďalšie obdobie)  
v elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú v hlavičke tejto Zmluvy vo formáte *.xls do 25. (slovom: 
dvadsiateho piateho) januára za predchádzajúci kalendárny rok, a to za Hlavné mesto a za každú mestskú 
časť osobitne; 

f. po zavedení elektronickej evidencie v súlade s článkom III ods. 1 písm. b) sprístupniť Hlavnému mestu, na 
základe písomnej požiadavky analytické výstupy elektronicky v súlade s článkom X tejto Zmluvy. 

2. Spoločnosť predloží Hlavnému mestu najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní po ukončení zberu 
a prepravy triedeného komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok podľa článku III ods. 12 
tejto Zmluvy: 

a. preberací protokol realizovaného zberu; 

b. sumárnu tabuľku druhov a množstva vyzbieraného komunálneho odpadu z domácnosti s obsahom 
nebezpečných látok;  

c. kópiu strany 4 Sprievodného listu nebezpečného odpadu potvrdeného príjemcom odpadu podľa prílohy č. 12 
vyhlášky 366/2015. 

 

Článok V 

Cena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, dotriedenie a zhodnocovanie 
a zneškodňovanie odpadov, ktoré vznikli na území Hlavného mesta v zmysle tejto Zmluvy má Spoločnosť nárok na 
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odmenu vo výške dohodnutej v Prílohe č. 1A a Prílohe č. 1B - Ceny za jednotlivé služby tejto Zmluvy (ďalej len 
„cena“). V cene sú zahrnuté všetky náklady Spoločnosti vzniknuté pri plnení predmetu tejto Zmluvy. 

2. V cene podľa tejto Zmluvy nie je zahrnutá odmena, ktorá patrí Spoločnosti na základe zmluvy uzatvorenej 
s organizáciou zodpovednosti výrobcov podľa §  59 ods. 4 a § 28 ods. 5 písm. e) a nasl. zákona o odpadoch. Spôsob 
určenia odmeny, ktorá patrí Spoločnosti na základe zmluvy podľa predchádzajúcej vety tvorí Prílohu č. 2  - Služby 
hradené prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov tejto Zmluvy. Ak sa zmení výška odmeny, ktorá 
prináleží Spoločnosti podľa predchádzajúcej vety, je Spoločnosť povinná o tejto zmene informovať Hlavné mesto do 
14 (slovom: štrnástich) kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmeny. Následkom zmeny uvedenej 
v predchádzajúcej vete bude vždy aktualizácia Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, a to na písomnou formou potvrdeného 
nového znenia Prílohy č. 2 tejto Zmluvy označeného poradovým číslom, dátumom a podpismi  zmluvných strán; 
takto vyhotovenú aktualizovanú Prílohu č. 2 potvrdí podpisom za každú zmluvnú stranu kontaktná osoba uvedená 
v článku X ods. 4 tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností, na zmeny Prílohy č. 2 nie je potrebné uzatvárať dodatok 
k tejto Zmluve. 

3. V prípade, ak sa preukáže, že Spoločnosť nezabezpečila plnenie podľa tejto Zmluvy, Hlavné mesto je oprávnené 
požadovať zníženie ceny určenej podľa tejto Zmluvy formou dobropisu.  

4. V prípade, ak v priebehu kalendárneho roka vzniknú Spoločnosti ďalšie náklady z dôvodu mimoriadnych udalostí, 
ktoré nebolo možné vopred predvídať, a ktoré neboli zahrnuté  v Prílohe č. 1A a Prílohe č. 1B tejto Zmluvy, ich úhrada 
zo strany Hlavného mesta bude predmetom osobitnej písomnej dohody zmluvných strán.   

5. Spoločnosť podpisom tejto Zmluvy berie na vedomie, že zálohové platby a preddavky Hlavné mesto neposkytuje. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že mesačná odplata za činnosť vykonanú podľa tejto Zmluvy tvorí 1/12 zo sumy určenej 
podľa Prílohy č. 1B tejto Zmluvy za kalendárny rok. Pre rok 2022 platí, že mesačná odplata za činnosti vykonávané 
podľa tejto Zmluvy v mesiaci júl bude vyplatená vo výške 864 583,34 EUR bez DPH a v mesiacoch august – 
december vo výške 1 729 166,67 EUR bez DPH za každý mesiac.   

7. Hlavné mesto uhradí mesačnú odplatu podľa ods. 9 tohto článku Zmluvy bezhotovostným prevodom na účet 
Spoločnosti na základe daňového dokladu (ďalej len „faktúra“) riadne vystaveného Spoločnosťou  a elektronicky 
doručeného Hlavnému mestu v súlade s článkom X tejto Zmluvy. Spoločnosť doručí faktúru Hlavnému mestu 
najneskôr do 25. (slovom: dvadsiateho piateho) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je Protokol o odovzdaní a prevzatí vykonaných prác podpísaný obomi zmluvnými 
stranami za fakturované obdobie a obsah uvedený v písmenách a) až c) tohto bodu Zmluvy zaslaný elektronicky 
v súlade s článkom X tejto Zmluvy vo formáte *.xls, ktorého obsahom je: 

a. zoznam ulíc, typ zberných nádob, vrátane lisovacích kontajnerov a interval riadne a včas vykonaných odvozov 
pre zmesový odpad (20 03 01); 

b. zoznam ulíc, typ zberných nádob a interval riadne a včas vykonaných odvozov pre triedené zložky komunálneho 
odpadu; 

c. zoznam ulíc, typ zberných nádob a interval riadne a včas vykonaných odvozov pri biologicky rozložiteľnom 
odpade zo záhrad a kuchynskom odpade, ktorý vznikol v domácnostiach. 

9. Splatnosť faktúry je do 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do sídla Hlavného mesta, 
pričom platí, že odplata sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu 
Hlavného mesta v prospech Spoločnosti. 

10. V prípade, ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Hlavné mesto je oprávnené ju vrátiť 
a Spoločnosť je povinná faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť, alebo vystaviť novú. Prevzatím 
nového, resp. upraveného daňového dokladu začína Hlavnému mestu plynúť nová 30 (slovom: tridsať) dňová 
lehota splatnosti. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že k cene podľa ods.1 tohto článku Zmluvy bude pri fakturácii pripočítaná aj daň 
z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) vo výške platnej v čase zdaniteľného plnenia.  

12. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov a údaje podľa tejto Zmluvy.  

13. Spoločnosť poskytne Hlavnému mestu štvrťročne, elektronicky v súlade s článkom X tejto Zmluvy, vždy do 25. 
(slovom: dvadsiateho piateho) dňa po ukončení kalendárneho štvrťroku, prehľad nákladov a výnosov za 
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predchádzajúci kalendárny štvrťrok (súvaha a výkaz ziskov a strát) a polročne správu o hospodárení Spoločnosti 
a odpočet skutočne vynaložených nákladov v zmysle Prílohy č. 1A a Prílohy č. 1B tejto Zmluvy. V prípade, že na 
základe zaslaného štvrťročného prehľadu nákladov bude preukázané, že náklady Spoločnosti vzniknuté pri plnení 
predmetu tejto Zmluvy narástli o viac ako 10% oproti Prílohe č. 1A alebo Prílohe č. 1B, zmluvné strany sú povinné 
rokovať o zmene týchto Príloh. 

14. Spoločnosť je povinná každoročne najneskôr do 15. novembra predložiť Hlavnému mestu na schválenie Finančný 
Plán na nasledujúci kalendárny rok.  

15. Spoločnosť nemá právo jednostranne si započítať voči Hlavnému mestu akúkoľvek splatnú peňažnú pohľadávku. 
Spoločnosť taktiež nie je oprávnená postúpiť pohľadávku na odplatu za činnosť podľa tejto Zmluvy inému subjektu, 
a to bez časového obmedzenia.  

16. Spoločnosť nie je oprávnená bez písomného súhlasu Hlavného mesta, postúpiť na tretiu osobu akékoľvek práva 
a povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy. 

 

Článok VI 

Náhrada škody, zmluvné pokuty a úroky s omeškania 

1. Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane zo všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej 
strane v dôsledku porušenia jej povinnosti vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov. 

2. Hlavné mesto je oprávnené uložiť Spoločnosti zmluvnú pokutu a Spoločnosť je povinná zmluvnú pokutu uhradiť 
v nasledovných preukázaných prípadoch porušenia tejto Zmluvy: 

a. 500,00 EUR (slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku III ods. 1 písm. 
a), písm. d), písm. p); za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku III ods. 2 písm. a), písm. b), 
písm. d), písm. g) až i); za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených prvej vete v článku III ods. 4 písm. 
a); za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku III ods. 4 písm. b), písm. c), písm. e) až j); za 
každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku III ods. 6 písm. a), písm. c), písm. f), písm. g) a v prvej 
vete písm. h); za porušenie povinnosti uvedenej v článku III ods. 6 písm. d); za každé jednotlivé porušenie 
povinností uvedených v článku III ods. 7 písm. a), písm. b), písm. f) a písm. g); za každé jednotlivé porušenie 
povinností uvedených v článku III ods. 9 písm. c); za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku 
III ods. 10 písm. a) a písm. c); za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku III ods. 11; za každé 
jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku XIV ods. 1;  

b. 1 000,00 EUR (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé porušenie povinnosti uvedených v článku III ods. 2 písm. 
c), písm. e), písm. f); za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku III ods. 3 písm. a); za každé 
jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku III ods. 4 písm. k); za každé jednotlivé porušenie povinností 
uvedených v článku III ods. 5 písm. a); za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku III ods. 6 
písm. e), písm. i) a písm. j); za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku III ods. 7 písm. d), 
písm. e), písm. l); za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku III ods. 9 písm. d); za každé 
jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku III ods. 12;  

c. 1 000,00 EUR (slovom: tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti uvedenej v článku 
III ods. 1 písm. m) až písm. o); za každý aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti uvedenej v článku III 
ods. 2 písm. j); za každý aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti uvedenej v článku III ods. 9 písm. b); 
za každý aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti uvedenej v článku V ods. 13 a ods. 14; 

d. 5 000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v prvej vete článku 
I ods. 15; za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku III ods. 1 písm. b), písm. c), písm. e) až 
písm. k); za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v druhej vete článku III ods. 4 písm. a) a uvedené 
v článku III ods. 4 písm. l); za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku III ods. 5 písm. b); za 
každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku III ods. 6 písm. b) a v druhej vete písm. h); za každé 
jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku III ods. 7 písm. c), písm. h), písm. i) a písm. k); za každé 
jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku III ods. 8 písm. a) až písm. h); za každé jednotlivé porušenie 
povinností uvedených v článku III ods. 9 písm. e); za každé jednotlivé porušenie povinnosti uvedených v článku 
III ods. 10 písm. d) až písm. g); za každé jednotlivé porušenie povinnosti uvedenej v článku IV ods. 1 písm. f); za 
každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku X ods. 5;  za každé jednotlivé porušenie povinnosti 
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uvedených v článku XIII ods. 2 a ods. 3; za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku XIV ods. 
5 a ods. 6; 

e. 10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v poslednej 
vete článku I ods. 1; za každé jednotlivé porušenie povinnosti uvedenej v článku III ods. 3 písm. b); za každé 
jednotlivé porušenie povinnosti uvedenej v článku III ods. 4 písm. d); za každé jednotlivé porušenie povinnosti 
uvedenej v článku III ods. 7 písm. j);za každé jednotlivé porušenie povinnosti uvedenej v článku III ods. 9 písm. 
a); za každé jednotlivé porušenie povinnosti uvedenej v článku III ods. 3 písm. b); za každé jednotlivé porušenie 
povinnosti uvedenej v článku III ods. 10 písm. b) a písm. h); za každé jednotlivé porušenie povinnosti uvedenej 
v prvej vete článku III ods. 13; za každé jednotlivé porušenie povinnosti uvedenej v článku IV ods. 1 a ods. 2; za 
každé jednotlivé porušenie povinnosti uvedenej v druhej vete článku V ods. 2; za každé jednotlivé porušenie 
povinnosti uvedenej v článku VIII ods. 3 a ods. 4; za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa článku IX ods. 
1; za každé jednotlivé porušenie povinnosti uvedenej v článku XIV ods. 3;  

f. 100 000,00 EUR (slovom: stotisíc eur) za porušenie povinnosti podľa článku III ods. 15 a článku XIV ods. 2 
a v prípade každého ďalšieho porušenia 200 000,00 (slovom: dvestotisíc) eur; 

g. 100 000,00 EUR (slovom stotisíc eur) za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa článku III ods. 4 písm. m); 
za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa článku III ods. 8 písm. i);  

h. zmluvná pokuta vo výške 130% sankcie uloženej kontrolným orgánom právoplatným rozhodnutím Hlavnému 
mestu v súvislosti s  preukázaným porušením právnych predpisov, technických noriem Spoločnosťou v súvislosti 
s plnením povinností podľa tejto Zmluvy; 

i. zmluvná pokuta vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ak Hlavnému mestu vznikne povinnosť uhradiť daň z 
pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 

3. Ak sa Hlavné mesto omešká s plnením svojich peňažných záväzkov voči Spoločnosti, Spoločnosť je oprávnená voči 
Hlavnému mestu uplatniť úroky z omeškania z nezaplatenej sumy vo výške podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 
ObchZ a podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

4. Zmluvné strany sa v súlade s  § 545 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) dohodli, že Hlavné mesto je oprávnené domáhať sa voči Spoločnosti 
náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Za škodu sa považuje aj sankcia uložená Hlavnému mestu 
rozhodnutím štátneho orgánu za porušenie povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov súvisiacich 
s nakladaním s odpadom v rozsahu predmetu tejto Zmluvy, a to z dôvodu porušenia povinností Spoločnosti. Hlavné 
mesto je povinné použiť všetky oprávnené prostriedky voči tomuto rozhodnutiu, vrátane žaloby alebo opravného 
prostriedku na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy podľa osobitného predpisu. 

5. Zmluvnú pokutu podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy je Hlavné mesto oprávnené započítať s existujúcim alebo budúcim 
záväzkom voči Spoločnosti, a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného vzťahu. 

6. Každá zmluvná pokuta je splatná v lehote 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní od preukázateľného doručenia 
osobitnej penalizačnej faktúry, na základe ktorej má byť zmluvná pokuta uhradená, tej zmluvnej strane, ktorá sa 
porušenia povinnosti dopustila.  

7. Uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrada škody nezbavuje zmluvnú stranu 
ďalej plniť povinnosti podľa tejto Zmluvy zabezpečené zmluvnou pokutou.  

 
 

Článok VII 

Trvanie a ukončenie Zmluvy 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 5 (slovom: päť) rokov odo dňa jej účinnosti.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká: 

a. uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená v zmysle ods. 1 tohto článku tejto  Zmluvy; 

b. písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou oboma zmluvnými stranami; dohoda sa stane účinnou dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka, ak 
osobitný predpis neustanovuje inak; 
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c. dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým príslušný súd vyhlási konkurz na majetok Spoločnosti; 

d. dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu na 
majetok Spoločnosti pre nedostatok majetku;   

e. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu;  

f. písomným odstúpením Hlavného mesta od Zmluvy v prípade preukázaného opakovaného podstatného 
porušenia povinností Spoločnosti:  

i. porušenie povinnosti podľa článku III ods. 1 písm. d) a písm. g) tejto Zmluvy; 
ii. porušenie povinnosti podľa článku III ods. 1 písm. n) a písm. o) tejto Zmluvy; 
iii. porušenie povinnosti podľa článku III ods. 2 písm. b) a písm. e) tejto Zmluvy; 
iv. porušenie povinnosti podľa článku III ods. 4 písm. b), písm. e) a písm. g) tejto Zmluvy; 
v. porušenie povinnosti podľa článku III ods. 6 písm. c) tejto Zmluvy; 
vi. porušenie povinnosti podľa článku III ods. 7 písm. b) tejto Zmluvy; 
vii. porušenie povinnosti podľa článku III ods. 9 písm. a) tejto Zmluvy;  
viii. porušenie povinnosti podľa článku III ods. 11 tejto Zmluvy;  
ix. porušenie povinnosti podľa článku III ods. 12 tejto Zmluvy;  
x. porušenie povinnosti podľa článku IV ods. 1 tejto Zmluvy;  
xi. porušenie povinnosti podľa článku IV ods. 2 tejto Zmluvy;  
xii. porušenie povinnosti podľa článku V ods. 13 tejto Zmluvy;  
xiii. porušenie povinnosti podľa článku V ods. 14 tejto Zmluvy;  
xiv. porušenie povinnosti podľa článku VIII tejto Zmluvy;  
xv. porušenie povinnosti podľa článku IX ods. 1 tejto Zmluvy;  
xvi. porušenie povinnosti podľa článku XIV ods. 3 tejto Zmluvy;  
xvii. porušenie povinnosti podľa článku XIV ods. 6 tejto Zmluvy; 

g. písomným odstúpením Spoločnosti od Zmluvy v prípade podstatného porušenia povinnosti Hlavným mestom, 
ktorým je neuhradenie viac ako 3 (slovom: troch) faktúr vystavených následne za sebou. 

3. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinností 
vyplývajúcich z odseku 2 tohto článku Zmluvy druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie je účinné dňom doručenia 
písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. 

4. Ukončenie Zmluvy nemá vplyv na plnenie práv a povinností, ktoré podľa povahy tejto Zmluvy trvajú aj po ukončení 
tejto Zmluvy, napríklad práva na úhradu zmluvnej pokuty, náhrady škody, povinnosť mlčanlivosti, a pod. 

 

Článok VIII 

Údaje o subdodávateľoch a pravidlá zmeny 

1. Subdodávateľom na účely tejto Zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý na účely plnenia tejto Zmluvy uzavrie so 
Spoločnosťou písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti Zmluvy. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, 
právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, poskytuje službu alebo uskutočňuje 
stavebné práce. 

2. Spoločnosť je povinná plniť predmet tejto Zmluvy vlastnými kapacitami. Ak bude Spoločnosť zabezpečovať plnenie 
predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá za plnenie predmetu Zmluvy tak, ako by plnila 
ona sama. Spoločnosť zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa a je povinná zabezpečiť, že 
subdodávatelia budú viazaní ustanoveniami tejto Zmluvy v rovnakom rozsahu ako Spoločnosť. Zoznam 
subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 - Zoznam subdodávateľov  tejto Zmluvy. Spoločnosť pred uzatvorením 
tejto Zmluvy predloží Hlavnému mestu zoznam subdodávateľov.  

3. Spoločnosť musí každú zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy vopred konzultovať s Hlavným mestom a je 
oprávnená zmeniť subdodávateľa len s písomným súhlasom Hlavného mesta. Hlavné mesto sa k zmene 
subdodávateľa vyjadrí v lehote 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od preukázateľného doručenia návrhu na 
zmenu subdodávateľa Spoločnosťou; ak sa Hlavné mesto v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že so zmenou 
subdodávateľa súhlasí.  

4. V prípade, ak Spoločnosť zabezpečuje svoju činnosť pre Hlavné mesto prostredníctvom subdodávateľa alebo 
subdodávateľov, je povinná zabezpečiť, aby ich vykonávali len také subjekty, ktoré majú právoplatné všetky 
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povolenia a oprávnenia na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, pričom zodpovednosť za všetky 
činnosti subdodávateľa nesie Spoločnosť tak, ako by činnosť vykonávala ona sama.  

5. Porušenie povinnosti Spoločnosti vyplývajúcich z tohto článku Zmluvy  sa považuje za podstatné porušenie tejto 
Zmluvy.  

 

Článok IX 

Register partnerov verejného sektora 

1. V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov, najmä podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o RPVS“) Spoločnosť a/alebo akýkoľvek jej subdodávateľ podľa tejto Zmluvy partnerom verejného sektora, 
Spoločnosť sa zaväzuje a zodpovedá za to, že bude ona sama a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby 
platnosti a účinnosti tejto Zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto článku 
Zmluvy subdodávateľmi zodpovedá v plnom rozsahu Spoločnosť. Porušenie povinnosti Spoločnosti podľa tohto 
článku sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy a v prípade porušenia tejto povinnosti zo strany Spoločnosti 
a/alebo akéhokoľvek jej subdodávateľa má Hlavné mesto právo od tejto Zmluvy odstúpiť.  

2. Hlavné mesto má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy uzatvorenej so Spoločnosťou, ak dôjde k výmazu Spoločnosti 
alebo jej subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. 

 

Článok X 

Komunikácia a doručovanie 

1. V prípade, ak nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek komunikácia a iné úkony v súvislosti so Zmluvou a jej 
plnením, musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresy uvedené v hlavičke tejto Zmluvy a zároveň 
v článku X ods. 4 tejto Zmluvy, príp. aj na iné adresy alebo kontaktné osoby, ktoré si zmluvné strany navzájom 
písomne oznámia. 

2. Korešpondencia súvisiaca so Zmluvou musí byť v slovenskom jazyku a bude sa považovať za doručenú: 

a. v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; alebo 

b. v 5. (slovom: piaty) pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky na pošte, ak bola zásielka poslaná 
doporučenou poštou, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo v deň doručenia zásielky, alebo v deň, 
kedy bola zásielka odopretá, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr; alebo 

c. deň nasledujúci po odoslaní e-mailu na adresu uvedenú v článku X ods. 4 tejto Zmluvy a zároveň na e-mailovú 
adresu uvedenú v hlavičke tejto Zmluvy, a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené platí, ak 
nasledujúci deň je pracovný deň, v ostatných prípadoch sa jedná o najbližší nasledujúci pracovný deň po dni 
odoslania e-mailu, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená 
automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.  

3. Odstúpenie od Zmluvy, výpoveď, faktúry a iné dôležité oznámenia, najmä, ale nie výlučne, týkajúce sa trvania 
Zmluvy, budú vždy doručené písomne druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že e-mailová komunikácia 
je v tomto prípade vylúčená. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto Zmluvy budú kontaktnými osobami: 

 za Hlavné mesto:    

 Oprávnená osoba zodpovedná za informačnú kampaň:  

 za Spoločnosť:    

 Oprávnená osoba zodpovedná za informačnú kampaň:  

5. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť si bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov uvedených v hlavičke tejto Zmluvy 
alebo v článku X ods. 4 tejto Zmluvy, a to najneskôr do 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní, odkedy dôjde k takejto 
zmene. V prípade zmien údajov uvedených v hlavičke tejto Zmluvy a zmeny kontaktných údajov sa zmluvné strany 
dohodli, že nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve. 
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6. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, 
výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov je možné doručovať tie 
písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich 
z tejto Zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej  
len ako „zákon o e-Governmente“).  Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky 
v zmysle zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona. 

 

Článok XI 

Dôverné informácie a mlčanlivosť 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti svojich zamestnancov o všetkých informáciách 
zistených na základe tejto Zmluvy, v súvislosti s ňou a pri jej plnení o skutočnostiach týkajúcich sa činnosti druhej 
zmluvnej strany a jej klientov, organizácie, prevádzky, ekonomiky, obchodu, know-how a informáciách, o ktorých sa 
zmluvná strana dozvie v súvislosti so spracovaním dát. Informácie takto získané sa považujú za dôverné a majú 
charakter obchodného tajomstva v zmysle § 271 ObchZ a zmluvné strany sa zaväzujú ich nezneužiť, ako aj 
neumožniť prístup k týmto informáciám, a to aj po skončení účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany v tejto súvislosti 
preukázateľným spôsobom upozornia svojich zamestnancov na trestnoprávne, občianskoprávne, pracovnoprávne 
a iné dôsledky, vyplývajúce z porušenia tohto bodu Zmluvy.  

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa k ochrane dát, 
ochrane osobných údajov, obchodnému tajomstvu, daňovému tajomstvu, ako aj iné právne predpisy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy nie je: 

a. poskytnutie informácií audítorom, daňovým a právnym poradcom, ktorí sú viazaní všeobecnou profesionálnou 
povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo sú 
povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Spoločnosťou; 

b. sprístupnenie informácie a/alebo dokumentu, ktorý je v dobe svojho zverejnenia verejne známy, alebo ktorý je 
verejne dostupný alebo sa stal verejne dostupným bez zavinenia zmluvnej strany, alebo ktorý bol zverejnený v 
súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) v znení neskorších predpisov, záväzným nariadením alebo 
rozsudkom; 

c. poskytnutie informácií osobám a štátnym orgánom, ktorých nárok na poskytnutie informácií vyplýva zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo osobám, prostredníctvom ktorých, alebo s pomocou ktorých 
zmluvné strany plnia povinnosti zo Zmluvy. 

4. V prípade, ak by Spoločnosť umožnila tretej osobe zásah do práv Hlavného mesta sprístupnením dôverných 
informácií Hlavného mesta v zmysle tohto článku Zmluvy, je Hlavné mesto oprávnené požadovať od Spoločnosti 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé jednotlivé porušenie. 
Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

5. Ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku platia aj po uplynutí doby platnosti Zmluvy, a to až do doby, kedy 
sa tieto informácie stanú verejne známymi bez zavinenia zmluvnej strany. 

6. Spoločnosť vyhlasuje, že vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými 
normami a všeobecne uznávanými zásadami poctivého obchodného styku, pri zachovaní morálnych štandardov 
a dodržiavaní zásad obchodnej etiky. Spoločnosť sa zaväzuje, že sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť 
zo strany tretích osôb považované za nemorálne, za konanie v rozpore s dobrými mravmi a v rozpore s obchodnou 
etikou. 
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Článok XII 

Vyššia moc (vis maior) 

1. Nie je porušením Zmluvy, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nemôže plniť svoje zmluvné povinnosti počas trvania 
okolností, ktoré vznikli nezávisle od vôle zmluvných strán, a ktoré vylučujú ich zodpovednosť podľa § 374 ObchZ, a 
za ktoré sa považuje napr. úradný zákaz obchodovať s určitými výrobkami v prípade epidémie, prírodná udalosť, 
občianska vojna, uloženie sankcií OSN, vojna, teroristická akcia, expozícia rádioaktívneho materiálu a/alebo 

ionizujúceho žiarenia, príp. iné okolností, ktoré vznikli nezávisle od vôle zmluvných strán a zmluvné strany sa 
písomne dohodnú, že majú, alebo môžu mať dopad na plnenie povinností podľa tejto Zmluvy (vis maior). Na základe 
požiadavky druhej zmluvnej strany, dotknutá zmluvná strana predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich 
zodpovednosť/vyššia moc (vis maior), ktorý vydajú príslušné úrady alebo organizácia krajiny pôvodu. 

2. Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, v prípade, ak okolnosti uvedené v ods. 1 tohto článku nastanú, 
Spoločnosť je oprávnená predĺžiť termín poskytnutia plnenia podľa tejto Zmluvy a Hlavné mesto je oprávnené predĺžiť 
termín splatnosti faktúry o dobu trvania týchto okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior).  

3. V prípade, ak doba trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior) presahuje 5 (slovom: päť) kalendárnych 
dní, ktorákoľvek zmluvná strana môže otvoriť rokovania o možnej zmene/úprave tejto Zmluvy. Ak takéto rokovania 
nebudú úspešne ukončené do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní, ktorákoľvek zo zmluvných strán je 
oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu  vyrovnať si vzájomné 
pohľadávky a záväzky, ktoré vznikli do zániku tejto Zmluvy. 

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolností má vedieť, že poruší 
svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior) je povinná 
oznámiť písomne druhej zmluvnej strane hrozbu alebo vznik okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior) spolu 
s ich dôsledkami a predpokladaným časom ich trvania bezodkladne. Tieto informácie je povinná táto zmluvná strana 
podať bezprostredne po tom, čo sa o týchto okolnostiach dozvedela, alebo pri náležitej starostlivosti mohla 
dozvedieť. Škody vyplývajúce z neoznámenia alebo z neskorého oznámenia o hrozbe alebo vzniku okolností 
vylučujúcich zodpovednosť (vis maior) bude niesť zmluvná strana zodpovedná za takéto neskoré oznámenie. 

 

Článok XIII 

Ochrana osobných údajov 

1. Zmluvné strany si uvedomujú dôležitosť bezpečnosti spracúvania osobných údajov a preto sa zhodli na tom, že ich 
budú spracúvať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie ochrany osobných údajov) v platnom znení (ďalej len ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o ochrane 
osobných údajov“). 

2. Zmluvné strany sa za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov podľa tejto 
Zmluvy a vzájomnej komunikácie zaväzujú prijať technické, organizačné a personálne opatrenia na ochranu 
osobných údajov, pričom vezmú do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť spracúvaných 
osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody 
dotknutých osôb. 

3. Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými príde do kontaktu pri plnení 
tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení trvania tejto Zmluvy. Na požiadanie Hlavného mesta je 
Spoločnosť povinná preukázať splnenie tejto povinnosti.  

4. Spoločnosť sa zaväzuje, že vykoná všetky opatrenia na to, aby jeho zamestnanci a príp. iné spolupracujúce osoby 
pri plnení tejto Zmluvy dodržiavali povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov stanovené v GDPR, v zákone 
o ochrane osobných údajov a v tejto Zmluve. Spoločnosť sa zaväzuje poučiť svojich zamestnancov a príp. iné 
spolupracujúce osoby o povinnostiach, ktoré im vyplývajú z GDPR, zákona o ochrane osobných údajov a tejto 
Zmluvy. 

5. Zmluvná strana je povinná nahradiť akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí dotknutej osobe a/alebo druhej zmluvnej strane 
v dôsledku nedodržania svojich povinností týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, alebo ak zmluvná strana 
koná nad rámec alebo v rozpore s touto Zmluvou. 
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Článok XIV 

Osobitné ustanovenia 

1. Spoločnosť poskytne súčinnosť Hlavnému mestu v súvislosti s povinnosťou Hlavného mesta v zmysle § 81 ods. 7 
písm. d) zákona o odpadoch umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, 
príslušnej tretej osobe, alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady zaviesť a prevádzkovať 
na území Hlavného mesta systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a 
akumulátorov a užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov. 

2. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť prostredníctvom tretej osoby náhradné plnenie povinností uvedených v článku 
III tejto Zmluvy, pokiaľ plnenie povinností nemôže zabezpečiť sama v dohodnutom termíne a z dôvodov prekážok na 
jej strane. Za takto zabezpečené náhradné plnenie nemá Spoločnosť nárok na vyrovnanie prípadných zvýšených 
nákladov.  

3. Spoločnosť vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie 
všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako 
„Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť týmto vyhlasuje, že si je plne vedomá všetkých povinností, ktoré 
pre ňu z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. 
Spoločnosť sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho 
zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.  

4. Spoločnosť sa zaväzuje pri svojej činnosti podľa tejto Zmluvy dodržiavať v plnom rozsahu ustanovenia platných 
právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.  

5. Na krytie rizík súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy sa Spoločnosť zaväzuje uzavrieť a udržiavať počas trvania 
tejto Zmluvy poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri plnení tejto Zmluvy Spoločnosťou s limitom 
poistného plnenia najmenej 100 000,00 EUR (slovom: stotisíc eur). Poistenie nesmie byť uzavreté za nevýhodných 
podmienok a musí pokrývať zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú činnosťou a/alebo nečinnosťou či 
opomenutím Spoločnosti pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy Hlavnému mestu a tiež zodpovednosť za škodu 
spôsobenú tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že Spoločnosť predloží pred podpisom tejto Zmluvy Hlavnému 
mestu poistný certifikát na poistenie zodpovednosti za škodu, ktorý tvorí Prílohu č. 4 – Poistný certifikát na 
poistenie zodpovednosti za škodu dodávateľa tejto Zmluvy. Spoločnosť je povinná predložiť Hlavnému mestu 
potvrdenie od príslušnej poisťovne o platnosti poistenia kedykoľvek počas účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr do 3 
(slovom: troch) kalendárnych dní od doručenia žiadosti Hlavného mesta.  

6. Spoločnosť sa zaväzuje, počas celej doby účinnosti tejto Zmluvy, dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické 
všeobecne záväzné právne predpisy a rešpektovať všetky povolenia, rozhodnutia a stanoviská orgánov 
a dotknutých subjektov týkajúce sa tejto Zmluvy a z nej vyplývajúcich činností.  

 

Článok XV 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 

2. K zmene dohodnutých podmienok tejto Zmluvy môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou 
písomného dodatku, alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán predloží návrh dodatku k tejto Zmluve, druhá zmluvná strana sa zaväzuje k nemu 
písomne vyjadriť v lehote do 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami ObchZ, 
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a všeobecne 
záväzných nariadení Hlavného mesta. 
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4. Nadpisy v tejto Zmluve slúžia len k jej prehľadnosti a neberú sa do úvahy pri výklade Zmluvy, rovnako sa nepovažujú 
ani za definície alebo za vysvetlivky jednotlivých zmluvných ustanovení. 

5. Pokiaľ sú v tejto Zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách a/alebo osobitných dohodách k tejto Zmluve, ich dodatkoch 
a/alebo prílohách odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, 
opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahradené inými príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, 
považujú sa tieto odkazy za odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli zmenené, 
opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, 
v ich platnom znení.  

6. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným, neúčinným alebo 
neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné 
strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, 
ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného, neúčinného alebo neaplikovateľného ustanovenia, a to 
v lehote 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej 
strane. 

7. Zmluvné strany sa budú usilovať o zmierlivé riešenie všetkých sporov spojených s touto Zmluvou. V prípade, ak 
nedôjde k urovnaniu sporov zmierom, zmluvné strany sa dohodli, že spor bude rozhodovať súd vecne a miestne 
príslušný podľa príslušných ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších 
predpisov. 

8. Zmluva vyhotovená v 5 (slovom: piatich) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každý má právnu silu originálu; 3 
(slovom: tri) pre Hlavné mesto a 2 (slovom: dve) pre Spoločnosť.  

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu (vrátane jej príloh) prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou bez 
výhrad a uzatvárajú ju slobodne a vážne, nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky a sú si vedomé právnych 
následkov podpísania tejto Zmluvy.  

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

 Príloha č. 1A - Ceny za jednotlivé služby za rok 2022 
 Príloha č. 1B - Ceny za jednotlivé služby za rok 2023 

Príloha č. 2 - Služby hradené prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov  
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov  
Príloha č. 4 - Poistný certifikát na poistenie zodpovednosti za škodu  
Príloha č. 5 - Informačná kampaň odpadového hospodárstva v Hlavnom meste 
 

 
 
V Bratislave dňa    13.07.2022    V Bratislave dňa  07.07.2022 
 
 
Za Hlavné mesto:       Za Spoločnosť:  
     
   
 
 
...........................................................     ........................................................... 
Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.    Ing. Mgr. Ivan Sokáč, MBA., PhD. , v. r. 
prvá námestníčka primátora    predseda predstavenstva  
 
  
 

........................................................... 
       Ing. Andrej Rutkovský, v. r. 
        člen predstavenstva 
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Príloha č. 1A 
Ceny za jednotlivé služby za rok 2022 
 
Príloha č. 1B 
Ceny za jednotlivé služby za rok 2023 
 
 
Príloha č. 2 
Služby hradené prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov  
 
 
Príloha č. 3 
Zoznam subdodávateľov  
 

ÚDAJE O VŠETKÝCH ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOCH  
 

NA PREDMET ZMLUVY: Zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva 

Por. 

č.  

Subdodávateľ  

(názov alebo 

obchodné meno, 

sídlo alebo 

miesto 

podnikania, štát) 

Identifikačné 

číslo, ak nebolo 

pridelené 

identifikačné 

číslo 

Osoba oprávnená konať 

za subdodávateľa (meno 

a priezvisko, funkcia) 

Predmet 

subdodávky 

     

     

     

     

 
V ........................ dňa ................................ 
 
                                                                                                                                     pečiatka  podpis uchádzača  
 
 
Pozn.:  
Subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú 
odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. 
 
Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude 
realizovať pre uchádzača určité služby v zmysle predmetu zákazky. 
 
Percentuálny podiel ich služieb je z celkovej ceny diela  s DPH. 
 
Uchádzač uvedie za subdodávateľa : názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, štát, IČO; a v 
predmete subdodávky rámcový popis rozsahu služby, ktorú  bude vykonávať; 
 
 
Príloha č. 4 
Poistný certifikát na poistenie zodpovednosti za škodu  
 
Príloha č. 5  
Informačná kampaň odpadového hospodárstva v Hlavnom meste 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. k riadku 5: Sprístupňovanie zberných nádob a presun zberných nádob v rozpore a/alebo nad rámec VZN bude Hlavné mesto uhrádzať 

za obyvateľov do 31.12.2023. 

 



 

Príloha č. 2 

Služby hradené prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov  

 

 

 

Zložka 
Celková cena  

(EUR bez DPH / rok) * 

Papier   

Sklo  

Plasty  

Kovové obaly  

Kompozitné obaly (VKM)  

SPOLU  

Cena (EUR/mesiac)  

 

 

* znížené o náklady na externé triedenie vo výške                        EUR a nákup vriec organizáciou zodpovednosti výrobcov 

vo výške              EUR 



Príloha č. 3 
Zoznam subdodávateľov  

ÚDAJE O VŠETKÝCH ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOCH  
 

NA PREDMET ZMLUVY: Zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva 

Por. 

č.  

Subdodávateľ  

(názov alebo obchodné meno, sídlo alebo 

miesto podnikania, štát) 

Identifikačné 

číslo 

Osoba oprávnená konať 

za subdodávateľa (meno 

a priezvisko, funkcia) 

Predmet subdodávky 

1 
Alternative Energy, s.r.o.  

Pribinova 25, Bratislava, 81109 
36822604 

 Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu z domácností 2021 KBRKO 

2. 
ARGUSS, s.r.o.  

Záhradnícka 27, Bratislava, 81107 
31365213 

 
Zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečných odpadov 

3. 
ARGUSS, s.r.o. 

Michalská 9, Bratislava, 81499 
31365213 

 Mobilný zber KO z domácností s obsahom škodlivín na území HM SR 

Bratislavy 

4. 
A-Z STAV, s.r.o. 

Odeská 3, Bratislava, 82106 
35813393 

 
Zhodnotenie drobného stavebného odpadu  kat.č. 20 03 08 

5 
BUCINA ECO, s.r.o. 

Ružová dolina 6,  Bratislava, 821 08 
46156101 

 Zmluva o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty + Zneškodnenie 

Biologicky rozložiteľného odpadu 200201 a Zneškodnenie 

zmiešaných odpadov zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 

170901, 170902 a 170903 (výlučne drevené okná) 

6. 
EBA, s.r.o. 

Rusovská cesta 1, Bratislava, 85101 
31376134 

 Odber, odvoz a spracovanie nebezpečných odpadov (Z prevádzky 

ZEVO, DZ, Autodielňa, ZD Ivanská) 

7. 
EBA, s.r.o. 

Rusovská cesta 1, Bratislava, 85101 
31376134 

 Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie nebezpečného odpadu 

kat. číslo 19 01 07 (Odpad z čistenia plynov - popolček) Výzva č.4  

18.3. - 18.9.2022 

8. 
FCC Slovensko s.r.o. 

Bratislavská 18, Zohor, 90051 
31318762 

 Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu skládkovaním - 

odpad kategórie „O“ s katalógovým číslom 20 03 01.  

9. 
FCC Slovensko s.r.o. 

Bratislavská 18, Zohor, 90051 
31318762 

 Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie nebezpečného odpadu 19 

01 12- Škvara  

10. 
SLOVNAFT a.s. 

Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 82412 
31322832 

 Čistenie odpadových vôd a zneškodnenie tekutých odpadov na 

MCHB ČOV  

11. 
REDOX, s.r.o.  

A. S. Jegorova 2, Lučenec, 98401 
36052981 

 Prenájom špeciálnych zberových vozidiel na odvoz komunálneho 

odpadu 3 nápravové vozidlo 2 ks 



12. 
REDOX, s.r.o.  

A. S. Jegorova 2, Lučenec, 98401 
36052981 

 Prenájom špeciálnych zberových vozidiel na odvoz komunálneho 

odpadu 2 nápravové vozidlo 2ks 

13. 
SWM Group a.s  

Ráztočná 8626, Bratislava, 82107 
45316953 

 Čistenie a dezinfekcia zberných nádob s objemom 1100 l na 

komunálny odpad 

14. 
Združenie EBA - Kobera NAD 

Rusovská cesta 1, Bratislava, 85101 
31376134 

 
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu 
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kBRO ZRHNUTIE VÝSLEDKOV
CM: 
Zadávateľ: 

Communication plan:
13.12. Článok do Lamačana

Brand 
campaigns

&
Spolupráce

NEOBYČAJNÉ OBYČAJNOSTI

CM: 
Zadávateľ:  (zdroj Instagram)

Communication plan:
6.12 . FB  post

PF

CM: 
Zadávateľ: 

Communication plan:
23.12. FB/IG
23.12.MAIL PODPIS

ZBERNÝ DVOR - REPORTÁŽ

CM: 
Zadávateľ:

Communication plan:
27.12. Reportáž do Refreshera

ZEVO MODERNIZÁCIA

CM: 
Zadávateľ: 

Communication plan:
10.1. WEB stranka s QnA 
10.1. TS OLO a Mesto
10.1. FB/IG OLO a Mesto

ZEVO MODERNIZÁCIA - 
pokračovanie

CM:
Zadávateľ: 

Communication plan:
1.2 - 3.2. - IN.BA

ODVOZ ODPADU POČAS 17.11.

CM: 
Zadávateľ:

Communication plan:
15.11. FB POST, IG (MK)
15.11. Úprava TS na webe (MK)
15.11. Zaslanie TS mestu ()

UKONČENIE ZBERU ZELENÉHO 
BRKA 24.11

CM: 
Zadávateľ: 

Communication plan:
24.11. FB POST/INSTAGRAM
24.11. WEB AKTUALITY
24.11. TS

KBRO - PROBLEMY S KOSIKMI 
/postponed

CM: 
Zadávateľ: 

Communication plan:
FB POST, IG 

OZNAM ZEVO

CM: 
Zadávateľ:

Communication plan:
XX. WEB aktuality, otvaracie hodiny
FB/IG

SLUŽBY POČAS LOCKDOWNU

CM: 
Zadávateľ: 

Communication plan:
25.11. FB POST/INSTAGRAM
25.11. WEB AKTUALITY

OLEJE - PROBLÉMY S FĽAŠAMI
/postponed

CM: 
Zadávateľ: 

Communication plan:
FB POST, IG

SLUŽBY POČAS SVIATKOV 16.12.

CM: 
Zadávateľ: 

Communication plan:
TS WEB
FB/IG POST

Zvoz ZBRO od 1.3. 

CM: 

Communication plan:
28.2. TS
28.2. WEB OZNAM
28.2. FB/IG POST

Others

INTERNÁ KOMUNIKÁCIA OLONOVINKY 20.12.

CM: 
Zadávateľ: 

KBRO NÁBOR - produktový referent

CM: 
Zadávateľ: 

Comm:
12.1. FB post

KBRO NÁBOR - informátor

CM:
Zadávateľ: 

Comm:. Letaky + FB posty

HR CTO - Obsluha linky / Strojnik nakladača 

CM: 
Zadávateľ: 
Key visual: OLO (Bittner -recyk. star. grafiky)
Goal & Evaluation: 6 Obsluha linky, 4 Strojnik nakladaca, 24 Robotnik triediacej linky. Evaluation - FB reach a počet 
kliknutí na OLO inzerát, počet životopisov.

Communication plan:
30.11. Interna distribucia letakov - 1 letak Obsluha linky a Strojnik nakladaca (200ks)
30.11. FB sponzored post (100e) - Obsluha linky a Strojnik nakladaca

December 2021November 2021 Január 2022

kBRO MČ LAMAČ  - Launch
CM: 
Zadávateľ: Key visual: OLO -> OKM (Slovak & Friends)
Goal & Evaluation: 65% zapojenosť obyvateľov MC Lamač

Communication plan:
Infoleták pre obyvateľov
Plagát do bytoviek o distribuúcii košíkov
Lamačan noviny
Lamačan sociálne siete
TS
FB POSTY
8.10. Distribúcia košíkov
10.10. Launch + video kBRO
15.10. Distribúcia košíkov
4.11. FB Video OKM - Prvé čísla a info od I. k triedeniu (OKM -> OLO 

MAJOR CAMPAIGNS

Seasonal 
campaigns

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV 15.12. - 13.2.

CM:
Zadávateľ: 
Key visual: OLO -> OKM
Goal & Evaluation: Maximalizácia systémového zberu stromčekov pre materiálové využitie.

Communication plan:
INBA - dec/januar
30.11. MČ Ambasádori PR Článok + kontakt na comm. oddelenia + Noviny
TV - ZB/
15.12. MČ Ambasádori, OLO WEB, HP banner, FB/IG OLO a Mesto
28.12. FB/IG POST
5.1. MČ Ambasádori, TS OLO a MESTO, FB/IG video OLO a MESTO, Video primátora
7.2. FB/IG POST Reminder
8.3. - FB/IG POST Vyhodnotenie 

Information & Servis
campaigns

KBRO 

CM: 
Zadávateľ: 
Key visual: OLO ( Slovak & Friends)
Goal & Evaluation: Zapojenosť + 65%

KOMUNIKAČNÝ PLÁN
NÁKUPY
PRÍPRAVA MATERIÁLOV
ZAPOJENIE MČ
NÁBOROVÁ KAMPAŇ

VIANOČNÝ MESTSKÝ BAZÁR 13.12. - 20.12.
LOCKDOWN - NEKONÁ SA - ALTERNATÍVA MESTSKÝ BAZÁR U VÁS DOMA

CM: 
Zadávateľ: 
Key visual: OLO ( Slovak & Friends)
Goal & Evaluation: Dostať do povedomia obyvateľov prínos a sociálny rozmer Mestského bazára.

Communication Plan:
13.12. WEB - blog článok, FB post - video
14.12. FB post - Mestsky bazar u vas doma
17.12. FB post -Budky
19.12. Vianoce bez odpadu
20.12. FB post - Mestsky bazar pomáha

Február 2022

LAUNCH  1. ETAPA
ZÁHORSKÁ BYSTRICA

LAMAČ - ZMENA HARMONOGRAMU
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BKIS  - Bratislavské mestské dni - 
Mestský Bazár

CM: 
Zadávateľ: 

MAJÁLES

CM: 
Zadávateľ: 

COMM PLAN:
Dokument u IJ

Otvárame zberný dvor Rača 15.4. /16.4.

CM: 
Zadávateľ: 

COMM PLAN:
7.4. Oznam web, FB post, komunikacia MČ

Video - analýza KBRO Lamač 

CM:
Zadávateľ:  OKaM
čakáme na dáta od ZENZO

Odvoz počas sviatkov - 
Veľká Noc

CM: 
Zadávateľ: Zákazka

COMM PLAN:
5.4.. TS novinári / web
5.4.. FB

Alchymia odpadu 5.jun, natacanie 
2.6. - video / storky / kvizy / patri-
nepatri / vedeli ste ze?

CM:
Zadávateľ: I

FB
WEB
MČ
Zákazka

Nakladanie s odpadom, 
separovanom zbere a 
vyhliadkach do 
budúcnosti
(interny dokument)

KBRO NÁBOR - informátor

CM:
Zadávateľ: 

Comm:. FB sponzoring

OLOMÁNIA
vyhodnotenie

CM: 

Začiatok internej komunikácie 04

CM: 
Zadávateľ: OLO/ZEVO

04 Newsletter
Panely

Zneškodňovanie covid odpadu v ZEVO - 
poverenie stiahnuť z webu

Interka 05

CM: 
Zadávateľ: OLO/ZEVO

05 Newsletter
Panely

ZEVO stretnutie spaľovní

CM:
Zadávateľ: ZEVO

MESTSKÝ BAZÁR JAR
ZBER 16.3. - 13.4. 
EVENT  23.4. - 24.4. 

CM: 
Zadávateľ: 

COMM PLAN:
Dokument u MK

Výročná správa (interný dokument)

CM: 

OLEJE

CM: 
Zadávateľ: 

COMM PLAN:
Dokument u ZB

Vrecový zber  D2D S Naturpackom - máj/jún

CM: 
Zadávateľ: OLO/Naturpack

COMM PLAN:
21.4. oznam na web a FB -harmonogram  roznosu vriec máj/jún
jún - júl/august
TBD + analýza

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

CM: 
Zadávateľ: 

Communication plan:
28.2. Oznam Web
9.3. FB/IG
Lokálna komunikácia cez MČ

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
KARLOVA VES

DÚBRAVKA

Marec 2022

Vrecový zber  D2D S Naturpackom -júl / august

CM: 
Zadávateľ: OLO/Naturpack

COMM PLAN:
WEB oznam na web 
FB -harmonogram  roznosu vriec júl/august
MČ - zdielanie

LAUNCH 2.ETAPA
KARLOVA VES

DÚBRAVKA
DEVÍNSKA NOVÁ VES

DEVÍN
PETRŽALKA, RUŽINOV

DEVÍNSKA NOVÁ VES
DEVÍN

PETRŽALKA
RUŽINOV

Apríl 2022 Máj 2022 Jún 2022

MESTSKÝ BAZÁR   II.

ZBER MÁJ
EVENT JÚN  4.6.-5.6. 

CM: 
Zadávateľ: 

COMM PLAN:
Dokument u MK

PETRŽALKA
RUŽINOV
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 Mestský Bazár 8.10.-9.10.
(veľké zapojenie MČ)

Dobrý TRH Nebezpečné odpady - 
Arguss

Čo s odpadom  - dušičky Vianoce bez odpadu - čo s 
vianočným odpadom
video

Spolupráce
Od Tatier k Dunaju

(OLO TÍM)

Svetový čistiaci deň Rok od zavedenia 
vrecového zberu - 
zhodnotenie / 
Naturpack

LAMAĆ 1 rok od 
zavedenia - 
zhodnotenie

Spolupráce
Tyršák - zima

Spolupráce
vianočný Dobrý trh a vianočné 
trhy
(predchádzanie odpadu aj 
hrnčeky?)

PFko 2.1. Začíname video - auta o 
5.ráno

Služby OLO počas sviatkov 5.7.

CM: 
Zadávateľ: 

Odvoz odpadu august a 
september sviatky

Služby OLO počas 
novembrových sviatkov

Služby OLO počas 
vianočných a 
novoročných 
sviatkov

Odstavka ZEVO jeseň v 
septembri

Koniec sezónneho 
zberu BRO

Kalamitky?  / Náhradné zimné 
stanovišťa
Budme ready

Family Day Vianočné balíčky 
pre partnerov - 
koncept

Zber vianočných stromčekov

Vrecový zber  D2D S Naturpackom -
september/november

CM: 

COMM PLAN:
WEB oznam na web 
FB -harmonogram  roznosu vriec júl/august
MČ - zdielanie

September 2022 Október 2022 November 2022 December 2022

Mestský bazár 3.12. - 4.12. 

STARÉ MESTO
PODUNAJSKÉ BISKUPICE

LAUNCH 5. ETAPA
PODUNAJSKÉ BISKUPICE

VRAKUŇA
VAJNORY
JAROVCE

VRAKUŇA
VAJNORY
JAROVCE
RUSOVCE
ČUNOVO

Júl 2022 August 2022

RUŽINOV
NOVÉ MESTO

LAUNCH 4. ETAPA
NOVÉ MESTO

RAČA
STARÉ MESTO


