
DODATOK č. 1 k 
ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE 

uzatvorená podľa § 536a nasl. Obeh. zákonníka č. 513/1991 Zb., v platnom jeho znení 

ZMLUVNE STRANY 

1.1. Objednávateľ : 1 mesto Prievidza 
Námestie slobody č. 14 
971 01 Prievidza 

Zastúpený : JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických: 
Ing. Štefan Bača - vedúca odboru UP, SP, výstavby a ZP 

Bankové spojenie : VUB, pobočka Prievidza, c. u. 16626-382/0200 
IČO 318 442 
DIČ : 2021162814 

1.2. Poskytovateľ : T+T, a.s. 
Andreja Kmeťa 18 
010 01 Žilina 

Zastúpený : Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva 
Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach 
a) zmluvných Ing. Miloš Ďurajka 
b) technických : Ing. Miloš Ďurajka 

Bankové spojenie 
IČO 
DIČ 
IČDPH 

UniCredit Bank Slovakia a.s. 
36 400 491 
2020106429 
SK2020106429 

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10312/L 

II. PREDMET ZMLUVY 

2.1. Tento dodatok sa uzatvára v zmysle metodického usmernenia Úradu práce pre verejné obstarávanie 
odboru metodiky a elektronického verejného obstarávania zn. 78321/2016 (10981-5000/2016) zo dňa 
21.07.2016, a v súlade s bodom 108 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ 
o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, a v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. 
zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.2. Predmetom dodatku je zosúladenie obsahu zmluvy s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) bod 2 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza „v prípade triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu pre domácnosti si mesto uplatňuje výnimku v zmysle § 81 ods. 
21 písm. a) zákona č. 79/ 2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nakoľko 



mesto zabezpečuje energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov 
cmnostou Rl." 

Príloha č. 1 ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE zo dňa 5.12.2013 sa 
mení a nahrádza prílohou tohto DODATKU č. 1 k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM 
HOSPODÁRSTVE. 

Celková cena za poskytované služby a rozsah ostáva nezmenený. Poskytovateľ sa zaväzuje v súlade s 
ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) bod 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2006 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza, zaviesť a 
zabezpečovať vykonávanie zberu zmesového komunálneho odpadu a zabezpečiť energetické 
zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou Rl uvedenou v prílohe 
č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby objednávateľ 
mohol uplatňovať výnimku v zmysle § 81 ods. 21 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, a po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku na predmet plnenia uplatniť 
v plnom rozsahu nezmenený postup podľa článku IV. MIESTO, SPÔSOB, ROZSAH, ČAS A TERMÍNY 
PLNENIA, ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE zo dňa 5.12.2013. 

2.3. Mesto Prievidza má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi 
z obalov s organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá v zmysle platnej zmluvy a ustanovení zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje financovanie 
triedeného zberu. Poskytovateľ je povinný s touto organizáciou zodpovednosti výrobcov uzavrieť 
zmluvu o financovaní triedeného zberu, a to aj v prípade zmeny v osobe organizácie zodpovednosti 
výrobcov. 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1. Táto zmluva (dodatok) sa uzatvára v súlade s ustanovením článku XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA bod. 
14.2 ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE zo dňa 5.12.2013 a tvorí jej 
neoddeliteľnú súčasť. 

3.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň 
nasledujúci po jej zverejnení povinnou osobou. 

3.3. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

3.4. Zmluva je vypracovaná.v štyroch vyhotoveniach z ktorých 2x obdrží poskytovateľ a 2 x objednávateľ. 

Za o b j e d n á v a t e ľ a ^ } U E ľ t y Za poskytovateľ^ ^ 

ÍDr. Katarína Machácková 
primátorka mestá 

T+T, a.S., Žilina, A. Kmeta 18 
® účet: 6620494002/1111 

Ing. Mifbslav Sok6jc>VSký |rj D p H : SK2020106429. DIČ: 2020106429 

predseda predstavenstva a.s. ičO: 36400491. tel. 5621635 fax 5622157 

Ing. MHOš Ďurajka 
člen predstavenstva a.s. 



Príloha č. 1 Nakladanie s komunálnymi odpadmi - zber, odvoz a zneškodňovanie resp, zhodnocovanie 

číslo 
položky 

názov práce, pracovná činnosť 

Údaje na rok 2013 

počet jednotiek ročne i j.c s DPH(€) 

m.j. 
Celková ročná 

cena sa DPH v € 
Poznámka 

1 

Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu zo 110 lit. 
nádob do zariadenia na zhodnocovanie s činnosťou R1 (vývoz 
1x týždenne od rodinných domov v IBV mesta a firiem, 1x 
týždenne od firiem s množstvovým zberom, 1x za 14 dní od 
firiem s množstvovým zberom) 

157 960 1,300 € €/vývoz 205 348,00 € 

podľa harmonogramu zberu, v 
jednotkovej cene započítaný 
zber a preprava odpadu do 
zariadenia s činnosťou Ri 

2 dodanie a nájom nádob s objemom 1101 2 963 - €/ks -

3 

Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z 1100 lit. 
nádob do zariadenia na zhodnotenia s činnosťou R1 (vývoz 2x 
týždenne zo stanovíšť pri bytových domoch a 1 x týždenne od 
firiem, 2x týždenne od firiem s množstvovým zberom, 1x za 
týždeň od firiem s množstvovým zberom, 1x za 14 dní od 
firiem s množstvovým zberom) 

110 505 5,030 € €/vývoz 555 840,15 € podľa harmonogramu zberu, v 
jednotkovej cene započítaný 
zber a preprava odpadu do 
zariadenia s činnosťou Rl 

4 dodanie a nájom nádob s objemom 1100 I 1 130 - €/ks -

S 
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z 240 lit. 
nádob do zariadenia na zhodnocovanie s činnosťou R1 (1x 
týždenne, 1 x za 14 dní z firiem s množstvovým zberom) 

885 2,730 € €/vývoz 2 416,05 € 

podľa harmonogramu zberu, v 
jednotkovej cene započítaný 
zber a preprava odpadu do 
zariadenia s činnosťou R l 

6 

Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z chatovej 
oblati Púšť do zariadenia na zhodnocovanie s činnosťou R1 
(1x mesačne 1 - 2 ks podľa produkcie) a komunálneho 
odpadu zo záhradkárskych osád počas jarného a jesenného 
zberu odpadu (2x ročne cca 24 vývozov) 

78 165,660 € €/vývoz 12 921,48 € 
rozmiestnenie 
veľkoobjemových kontajnerov, 
zber a odvoz odpadu do 
zariadenia s činnosťou R l 

7 

Odvoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie objemného odpadu 
z domácnosti z jarného a jesenného zberu zo stanovíšť na 
území mesta podľa volebných obvodov (2x/rok) vrátane 
zabezpečenia VOK počas zberu 

600 165,660 € €/vývoz 99 396,00 € 

rozmiestnenie nádob (VOK 7 
m3) podľa podľa 
harmonogramu schváleného 
MsR, odvoz a zneškodnenie 
odpadu vrátane úložného na 
skládku s účelovou finančnou 
rezervou, bez zákonného 
poplatku podľa zákona č. 
17/2004 



8 
Odvoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie objemného odpadu 
z domácnosti dovezeného obyvateľmi do zberného dvora 

400 143,160 e €/vývoz 57 264,00 € 

cena za vývoz VOK bez 
dopravných nákladov a zberu z 
mesta vrátane úložného na 
skládku 

g 

Odvoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie drobného 
stavebného odpadu z domácnosti z jarného a jesenného 
zberu zo stanovíšť na území mesta podľa volebných obvodov 
(2x/rok) 

100 143,160 € €/vývoz 14 316,00 € 

rozmiestnenie nádob (VUK / 
m 3) podľa podľa 
harmonogramu schváleného 
MsR, odvoz a zneškodnenie 
odpadu vrátane úložného na 
skládku s účelovou finančnou 
rezervou, bez zákonného 

10 
Odvoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie drobného 
stavebného odpadu z domácnosti dovezeného obyvateľmi do 
zberného dvora 

50 108,000 € €/vývoz 5 400,00 € 

cena za vývoz VOK bez 
dopravných nákladov a zberu z 
mesta vrátane úložného na 
skládku s účelovou finančnou 
rezervou, bez zákonného 
poplatku podľa zákona č. 
17/2004 

11 
Likvidácia nepovolených skládok - zber a zneškodnenie príp. 
zhodnotenie odpadu z nelegálnych skládok na území mesta 

30 165,660 € €/vývoz 4 969,80 € 

cena za vývoz VOK vrátane 
úložného na skládku s 
účelovou finančnou rezervou v 
prípade zneškodnenia odpadu, 
bez zákonného poplatku podľa 
zákona č. 17/2004 

12 
Likvidácia nepovolených skládok - zber a odvoz zmesového 
komunálneho odpsdu do zariadania s činnosťou R1 na 
zhodnotenie odpadu z nelegálnych skládok na území mesta 

20 108,000 € €/vývoz 2 160,00 € 

cena za likvidáciu skládky a 
odvoz vriec odpadu do 
zariadenia na zhodnotenie s 
činnosťou Rl 

13 
Drvenie konárov/mesto - zber a podrveníe konárov, trávy a 
ostatných zbytkov zo záhrad a ich odvoz na zhodnotenie 

1 006 35,000 € €/m3 35 210,00 € 

jednotková cena na m3 
podrvenej hmoty, prípadné 
vytriedené odpady iné ako 
BRKO zneškodniť vrátane 
úložného na skládku s 
účelovou finančnou rezevou 
bez zákonného poplatku podľa 
zákona č. 17/2004 



14 
Drvenie konárov - dovoz na zberný dvor - podrvenie konárov, 
trávy a ostatných zbytkov zo záhrad dovezených obyvateľmi 
do zberného dvora kompostárne a zhodnotenie 

100 15,000 € €/m3 1 500,00 € 

jednotková cena na m3 
podrvenej hmoty bez 
dopravných nákladov zvozu, 
prípadné vytriedené odpady 
iné ako BRKO zneškodniť 
vrátane úložného na skládku s 
účelovou finančnou rezevou 
bez zákonného poplatku podľa 
zákona č. 17/2004 

15 
Drvenie konárov/mesto - zber a podrvenie konárov, trávy a 
ostatných zbytkov zo záhrad a ich ponechanie na mieste 
obyvateľom 

50 15,000 € €/m3 750,00 € 

jednotková cena na m3 
podrvenej hmoty bez 
dopravných nákladov zvozu 
podrvenej hmoty 

16 
Vysýpanie rekreačných košov, zber a preprava zmesového 
komunálneho odpadu do zariadenia na zhodnotenie s 
činnosťou R1 

75 644 0,650 € €/vývoz 49 168,60 € 

podľa pasportu a 
harmonogramu zberu, v 
jednotkovej cene započítaný 
zber a preprava odpadu do 
zariadenia s činnosťou Rl , 
vrátane dodania nových 
nádob, drobných opráv 

17 
Vysýpanie košov na psie exkrementy (2x týždenne) zber a 
preprava zmesového komunálneho odpadu do zariadenia na 
zhodnotenie s činnosťou R1 

1 352 0,650 € €/vývoz 878,80 € 

Dodanie nádob, zber odpadu, 
preprava do zariadenia s 
činnosťou R l 

18 Dodanie vreciek do košov 100 0,110€ €/ks 11,00€ 



19 
Zber, odvoz a preprava na export PET fliaš z 1100 I (vývoz 1x 
týždenne) z HBV 14 820 3,500 € €/vývoz 51 870,00 € 

podľa pasportu a 
harmonogramu, vrátane 
dodania nových nádob 

20 
Zber, odvoz a preprava na export PAPIER z 1100 I (vývoz 1x 
týždenne) z HBV 13 988 3,500 € €/vývoz 48 958,00 € 

podľa pasportu a 
harmonogramu, vrátane 
dodania nových nádob 

21 Zber, odvoz a preprava na export SKLO z 1100 I (vývoz 1x 
týždenne) z HBV 13 572 3,500 € €/vývoz 47 502,00 € 

podľa pasportu a 
harmonogramu, vrátane 
dodania nových nádob 

22 
Zber, odvoz a preprava na export VKM + KO z 1100 I (vývoz 
1x za 2 týždne) z HBV 6 838 3,900 € €/vývoz 26 668,20 € 

podľa pasportu a 
harmonogramu, vrátane 
dodania nových nádob 

23 dodanie a nájom nádom s objemom 1 100 L (291 ks na plasty, 
273 ks na sklo, 272 ks na papier a 263 ks na VKM +KO) 1 099 20,400 € €/ks 22 419,60 € nádoby na triedený zber 

komunálneho odpadu 

24 
Zber odpadu vakmi BIG BAG (vývoz podľa potreby) pri 
špecifických podmienkach z územia mesta (akcie MŠ, Z Š a 
skupin obyvateľov) 

10 10,000 € €/vývoz 100,00 € 

podľa nahlásených 
požiadaviek, vrátane dodania 
vakov 

25 
Zber, triedenie, úprava, odvoz a preprava na export 
triedeného zberu z IBV formou vriec na 5 zložiek odpadu 
(vývoz 1x mesačne od rodinných domov 4 farebné vrecia) 

33 528 0,650 € €/vývoz RD 21 793,20 € 

podľa pasportu a 
harmonogramu, vrátane 
dodania vriec raz ročne celú 
sadu a v priebehu roku výmena 
poškodených pri vývoze podľa, 
potreby 

26 
Zneškodnenie alebo zhodnotenie nebezpečných odpadov* 
dovezených do zberného dvora alebo vytriedených z KO od 
občanov 

35 t 330,000 € €/ročne 11 550,00 € 

27 Zber a zneškodnenie alebo zhodnotenie nebezpečných 
odpadov mobilnou formou zo stanovíšť v meste od občanov 2 1 500,000 € C/ročne 3 000,00 € 

podľa zberových okruhov po 
dve soboty 2x ročne na jar a 
jeseň zo zastávkami na 
určených stanovištiach 

28 Kompostáreň (mesačné paušálne platby) - prevádzkové 
náklady pri spracovaní cca 1200 t BRO ročne 1 48 000,000 € €/ročne 48 000,00 € 

vstupná kontrola, váženie, 
úprava drvením, nakladanie, 
zakladanie, prekopávky 
kompostu, čistenie, mzdy, 
energie, dane, vedenie 
evidencie, atrf. 

29 
Triediaca linka (mesačné paušálne platby) - prevádzkové 
náklady - triedenie podľa technologického postupu, 
manipulácia pri linke, mzdy, energie 

1 65 000,000 € C/ročne 65 000,00 € 

triediaca linka, pásový 
dopravník, lis, mostová váha, 
PC + software - zakúpené z 
projektu Recyklačného fondu 



30 

31 

Prevádzkovanie zberného dvora odpadov (mesačné paušálne 
platby) - prevádzkové náklady (príjem odpadov od obyvateľov 
vedenie evidencie, tvorba hlásení, manipulácia s 
odovzdanými odpadmi) 

Zákonný poplatok podľa zákona č. 17/2004 

1 24 000,000 € €/ročne 24 000,00 € 

odber Dso, Oo, elektroodpadu, 
niektoré druhy nebezpečných 
odpadov, množstvo podľa 
hlásenia, prevádzková doba je 
určená v prílohe č. 2 

15 500 4,980 € €/t 77 190,00 € 

8 515,09 0,330 € €/t 2 809,98 € 

jSpolu: ] [ 1 498 411 



Príloha č. 1 Nakladanie s kuchynským a reštauračným biologicky rozložiteľným odpadom - zber, odvoz a zhodnocovanie 

číslo 
položky 

názov práce, pracovná činnosť 

Údaje na rok 2013 

m.j. 
Celková ročná 

cena sa DPH v € 
Poznámka číslo 

položky 
názov práce, pracovná činnosť m.j. 

Celková ročná 
cena sa DPH v € 

Poznámka číslo 
položky 

názov práce, pracovná činnosť 

počet jednotiek ročne j.C s DPH(€) 

m.j. 
Celková ročná 

cena sa DPH v € 
Poznámka 

32 Ďalšie nakladanie - zhodnocovanie ZKO činnosťou Rl 

12 18 061,38 € €/rok 216 736,60 € 

paušálne ročné náklady na 
zhodnocovanie ZKO z územia 
mesta v zariadení s činnosťou 
R l 

33 
Zber, odvoz a zhodnotenieBRO z 240 nádob 2 x týždenne pre 
ZŠ, MŠ v počte 30 2880 1,20 € €/vývoz 3 456,00 € zo stanovíšť v areáloch 

34 nákup interiérových nádob 501 pre umiestnenie v MŠ a ZŠ 30 1,14 € €/ks 34,20 € 

nádoby s prevzdušňovacími 
otvormi do interiérov 

35 nájom špeciálnych nádob pre BRKO 2401 pre MŠ a ZŠ 

30 6,43 € €/ks 192,90 € 

nádoby tesne uzatvárateľné s 
mriežkou na oddelenie 
tekutých zložiek, vetracími 
otvormi, odolná chemickým a 
biologickým prostriedkom, 
červenej alebo hnedej farby 

36 nákup vreciek 501 pre ZŠ a MŠ 
13600 0,09 € €/ks 1 224,00 € 

biologicky odbúrateľné sáčky, 
vhodné na kompostovanie 

Spolu: 221 644 

CELKOM: 1 720 055 


