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8 Navrh Dodatku c. 9 k Zmluve 0 skladkovani tuheho dornoveho
 
odpadu zo dna 1.8.1996 uzavretej medzi mestom Presov a mestom Vydanie:
 

Hanusovce nad Topl'ou 
Mesto Preso v 

Navrh na
 

UZNESENIE
 

z 5. riadneho rokovania
 
Mestskej rady v Presove
 

dna: 13.6.2014 Cislo: /2014 

k Navrhu Dodatku c. 9 k Zmluve 0 skladkovani tuheho domoveho odpadu zo dna 
1.8.1996 uzavretej medzi mestom Presov a mestom Hanusovce nad Topl'ou 

Mestska rada V Presove 

berie na vedomie 

Navrh Dodatku c. 9 k Zmluve 0 skladkovani tuheho domoveho odpadu zo dna 1.8.1996 
uzavretej medzi mestom Presov a mestom Hanusovce nad Topl'ou 

a odporuca Mestskemu zastupitel'stvu v Presove 

schvalit' Navrh Dodatku c. 9 k Zmluve 0 skladkovani tuheho dornoveho odpadu zo dna 
1.8.1996 uzavretej medzi mestom Presov a mestom Hanusovce nad Topl'ou 
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š Návrh Dodatku č. 9 k Zmluve o skládkovaní tuhého domového 
odpadu zo dňa 1.8.1996 uzavretej medzi mestom Prešov a mestom 

Vydanie: 
Hanušovce nad Topľou 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Tento materiál je predložený na rokovanie Mestskej rady v Prešove na základe 
schváleného Uznesenia MsZ č.539/2014 zo dňa 26.5.2014, v ktorom MsZ žiada predložiť 
Dodatok č. 9 k Zmluve o skládkovani tuhého domového odpadu na najbližšie zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. 
Materiál pozostáva z návrhu ako zabezpečiť plnenie cieľov Programu odpadového 
hospodárstva mesta Prešov na roky 2011-2015, pričom časť A je tvorená návrhom Dodatku 
č. 9 uzatvorenom medzi mestom Prešov a OZÓN Hanušovce, a. s. k Zmluve o skládkovani 
tuhého domového odpadu zo dňa l. 8.1996 uzavretej medzi mestom Prešov a mestom 
Hanušovce nad Topľou, ktorý bol vypracovaný na základe rokovania zástupcov mesta Prešov 
a spoločnosti OZÓN Hanušovce, a.s. v rámci plnenia Uznesenia MsZ č.525/2014 z 28.4.2014 
a taktiež prerokovanie znenia tohto dodatku v Mestskej rade konanej dňa 12.5.2014. 

Podpísaním tohto dodatku budú vytvorené predpoklady pre zabezpečenie a plnenie cieľov: 

l. zm'ženie množstva ukladania odpadu na skládky o 30-50% vhodne navrhnutou 
technológiou na spracovanie ZKO, 

2. stabilizácia aktuálnej ceny nákladov na realizáciu odpadového hospodárstva vrátane 
stabilizácie aktuálnej ceny za uloženie odpadov na skládku pre mesto (zmluva o 
skládkovaní KO je podpísaná do 31.8.2016) v rámci dlhodobého horizontu (10-15 rokov). 

Celková cena za manipuláciu a skládkovanie odpadov kategórie KO podl'a zmluvy bude 
zafiXovaná v znení jej dodatku č.8 a vychádza zo sumy 33,02 €/t bez DPH. 

Súčasťou časti A je Dodatok č.9 a taktiež kópia základnej zmluvy a dodatkov k zmluve 
o skládkovani tuhého domového odpadu zo dňa 1.8.1996 (príloha č. lA). 

Návrh Dodatku vychádza z predchádzajúcich rokovaní, ktorých predmetom bola požiadavka 
Mesta Prešov na zastabilizovanie ceny za odpad na dlhšie obdobie s prihliadnutím na rastúce 
tlaky štátnych a inštitúcií EÚ smerujúce k znižovaniu množstva skládkovaného odpadu na 
skládkach komunálneho odpadu, v rámci ktorých v horizonte približne troch rokov je možné 
očakávať rast zákonných poplatkov za uloženie odpadu na skládkach s tlakom na súčasnú 
preferenciu zhodnocovania odpadov a minimalizáciu množstva odpadov ukladaného na 
skládkach TKO. 

V nadväznosti na uvedené, s cieľom zamedzenia rastu celkovej ceny z dôvodu 
zvyšovania zákonných poplatkov za uloženie odpadu, je k dispozícii možnosť využitia 
pripravovaného projektu na zhodnocovanie odpadov, ktorého využitie je pripravované 
dnešným zmluvným partnerom Mesta Prešov- spoločnosťou OZÓN Hanušovce, s.r.o. 

Návrh textu Dodatku č. 9 k Zmluve spočíva v premise zafixovania čo najširšej možnej 
časti ceny za odpad tretím subjektom (preprava, prekládka, uloženie, zákonný poplatok), 
ktorú Mesto Prešov, resp .. jeho občania znášajú tak, aby celkové riziko jej navyšovania 
nebolo prenášané na mesto, resp. občana. 

Počíta so zafixovaním a garantovaním cien k dátumu predikovaného ukončenia 
súčasných zmluvných vzťahov v ich súčasnom znení, t.j. k 31.8.2016 na dlhšie obdobie -
súvisiace s predÍžením platnosti súčasne platnej Zmluvy o ďalších 18 rokov odo dňa 
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9 Návrh Dodatku č. 9 k Zmluve o skládkovaní tuhého domového 
odpadu zo dňa 1.8.1996 uzavretej medzi mestom Prešov a mestom Vydanie: 

Hanušovce nad Topľou 
Mesto Prešov 

nadobudnutia účmnostJ predkladaného Dodatku č.9 (3 roky potrebné na reahzácm proJektu a 
15 rokov návratnosti projektu). 
V prípade, že výstavba zhodnocovacieho zariadenia sa nezrealizuje do troch rokov odo dňa 
účinnosti Dodatku, mesto Prešov má právo odstúpiť od zmluvy. 

Súčasťou časti B materiálu je samotný opis technologického postupu zhodnocovania 
tuhého komunálneho odpadu ( TKO ) a prezentácia spoločnosti EKO FIN SLOVAKIA, a. s. 
o navrhovaných riešeniach zhodnocovania TKO (príloha č. lB). 

OPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ZHODNOCOVANIA TKO. 

INTEGRA TED RECYCLING PROCESSES STEP BY STEP. 
REDUCED LANDFILL. VALUABLE OUTPUT. 

lf 
~===~L/Q~.,..~eo..2• ~=====~' l!l!ll!lll High qu~Hty - -~ V ..,..- compostmg 

INPUT 

Feedstock ror energy use 

Zhodnocovanie TKO mesta Prešov bude prebiehať v 3 základných krokoch a to : 
l. Sušenie 
2. Výroba tuhého alternatívneho paliva 
3. Energetické využitie tuhého alternatívneho paliva 

Tuhý komunálny odpad sa bude zhromažďovať do kóji, kde bude sušený. Sušenie je 
nevyhnutné pre zabezpečenie dokonalého triedenia komunálneho odpadu (lepivosť). Po 
vysušení odpad nakladačom bude vynášaný do drviča, ktorý ho podrví na frakciu do 15 cm. 
Následne dôjde k separácii kovového šrotu, s ktorým je možné ďalej obchodovať. Po 
odseparácii kovov) odpad vstupuje do bubnového triediča v ktorom sa odpad delí na ťažkú a 
ľahkú frakciu, teda využiteľnú (plasty, papier, .. ) a na nevyužiteľná (kamenivo, zemnina, a 
pod.). Využiteľná časť smeruje na flower disky , menšie drviče a ďalšie magnetické 
separátory. Výstupom je 3 cm frakcia, ktorá sa využíva ako palivo (TAP/RDF) v 
cementárňach. Vzhľadom k tomu, že technológia, ktorá je 3. Stupňom v našom návrhu 
potrebuje frakciu do l cm, náša linka obsahuje aj terciálne drvenie na požadovanú 
frakciu. Technológia energetického zhodnotenia, kde je požadovaný vstup TAP o veľkosti do 
l cm, využíva princíp splyňovania odpadov na uhlíkovej báze (organika, textil, ale prioritou 
je plast min 60% na vstupe do zariadenia). TAP/RDF vstupuje pomocou dopravníka do 
zariadenia so skrutkovicou, ktorá pomocou teploty nad 550 stup C. Odpad splyňuje a tento 
plyn sa ďalej využíva v kogeneračnej jednotke - motor na výrobu elektrickej energie. 
Vedľajšm produktom je teplo, ktoré je možné umiestniť do siete. Pri splyňovaní TAP vzniká 
aj olej niekoľko oktánový, ktorý je možné taktiež ďalej spracovať. Posledným produktom z 
tejto energetickej technológie na zhodnotenie TAP/RDF je uhlík (popol), no v takej kvalite, 
že je možné ho ďalje využiť ako prímes do betónov, prípadne do podsypov na stavbách. 
Tento popol je definovaný ako inertný materiál. 
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DODATOK č. 9 
K ZMLUVE O SKLÁDKOV ANÍ TUHÉHO DOMOVÉHO ODPADU 

uzavretý nižšie uvedeného dňa medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 

Zastúpenie: 

Mesto Prešov 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
oo 327 646 
JUDr. Pavel Hagyari, primátor 

(ďalej len "Dodávatel'") 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
IČ DPH: 
Registrácia: 
Zastúpenie: 

OZÓN Hanušovce, a.s. 
094 31 Petrovce 129 
36 450 758 
SK2020000455 
Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10039/P 
Dipl. Kaufm. Erik Karabinoš, predseda predstavenstva 
Ing. Peter Minarčík, člen predstavenstva 
Milan Remeta, člen predstavenstva 

(ďalej len "Odberatel'") 

(Dodávateľ a Odberateľ sa ďalej spoločne označujú aj ako "Zmluvné strany" a jednotlivo aj ako 
"Zmluvná strana". Tento Dodatok č. 9 sa ďalej označuje ako "Dodatok".) 

Preambula 

V nadväznosti skutočnosť rastu a na silnejúce riziká výrazného rastu cien skládkovania odpadov, 
z dôvodov na strane meniacej sa európskej legislatívy, postupne transponovanej do slovenského 
právneho poriadku, ktorá jasne a značne v podobe poplatkov preferuje zhodnocovanie odpadov pred 
ich skládkovaním, s cieľom zastabilizovania čo najširšej časti ceny platenej za odpad Mestom Prešov 
a jeho obyvateľmi a v nadväznosti na doterajšiu spoluprácu Zmluvných strán sa Zmluvné strany 
dohodli na nasledovnom Dodatku. 

Článok l 
Úvodné ustanovenia 

1.1 Dodávateľ a Mesto Hanušovce nad Topľou uzavreli medzi sebou dňa Ol. 08. 1996 Zmluvu 
o skládkovani tuhého domového odpadu v znení jej neskorších dodatkov, na základe ktorej sa 
Mesto Hanušovce nad Topľou zaviazalo skládkovať odpad, ktorým disponuje Dodávateľ, 
bližšie špecifikovaný v bode 1.1 uvedenej zmluvy (ďalej len "Zmluva"). 

1.2 Právnym nástupcom Mesta Hanušovce nad Topľou v postavení odberateľa podľa Zmluvy sa 
v súlade s bodom 4.3 Zmluvy a súvisiacimi zmluvnými vzťahmi stal Odberateľ. 

1.3 Predmet Zmluvy je v zmysle bodu 1.6 vykonávaný prostredníctvom (i) Zmluvy o prekládke 
komunálneho odpadu a jeho preprave na skládku uzavretej dňa 05. O l. 1998 medzi 
seoločnosťami Technické služby mesta Prešov a.s. (sídlo: Bajkalská 33, 080 Ol Prešov, 
!CO: 31 718 914) a DUTEKO, a.s. (sídlo: Bajzova 20, 080 Ol Haniska pri Prešove, 
IČO: 36 446 254), a (ii) Zmluvy o skládkovani tuhého komunálneho odpadu uzavretej dňa 
25. IO. 1996 medzi spoločnosťou Technické služby mesta Prešov a.s. a Odberateľom (ďalej 
spolu len "Vykonávacie zmluvy"). 



Článok ll 
Investícia 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ zabezpečí na svoje náklady a zodpovednosť zariadenie 
na zhodnocovanie odpadov s kapacitnými potrebami objemov v rozsahu tejto Zmluvy za 
podmienok platnej legislatívy na obdobie trvania tejto Zmluvy za cenových podmienok 
dohodnutých v tomto Dodatku a za predpokladu poskytovania nevyhnutnej súčinnosti zo strany 
Dodávateľa a to najmä, nie len však v rámci procesu prípravy projektu a získavania povolení 
nevyhnutných k jeho realizácii (ďalej len "Investícia"). 

2.2 Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu Investície do troch (3) rokov odo dňa účinnosti 
tohto Dodatku tak, aby dopravné vzdialenosti na odber odpadu od Mesta Prešov, resp. ním 
povereného subjektu zostali zachované. 

2.3 Počas obdobia realizácie Investície je Odberateľ povinný zabezpečovať zneškodňovanie odpadu 
v súlade s platnými právnymi predpismi a za podmienok dohodnutých v Zmluve a vo 
Vykonávacích zmluvách. 

2.4 Ak Odberateľ nezrealizuje Investíciu do troch (3) rokov odo dňa účinnosti Dodatku, Dodávateľ 
je oprávnený v ternúne do 30 dní od uplynutia termínu na realizáciu Investície písomne 
požiadať Odberateľa o vysvetlenie dôvodov omeškania s realizáciou Investície a o stanovenie 
náhradného termínu, v ktorom Odberateľ Investíciu zrealizuje alebo od tejto Zmluvy odstúpiť. 
Dodávateľ má v takomto prípade právo odstúpiť od Zmluvy výhradne za predpokladu, že 
realizácia Investície už v danom čase prebiehať nebude. 

Článok III 
Predmet Dodatku 

3.1 V Článku 2. Zmluvy sa ruší bod 2.3 a nahrádza sa nasledovným novým znením: 

.,2.3 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 08. 2032." 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu 31. 08.2016 sa automaticky (bez potreby vyhotovovania 
osobitného dodatku) zafixuje celková cena za manipuláciu a skládkovanie odpadov kategórie O 
podľa Zmluvy v znení jej dodatku č. 7 zo dňa OJ. 12. 2008 a dodatku č. 8 zo dňa 09. 03. 2010 
zmysle bodu 3.4 a Vykonávacích zmlúv v znení ich neskorších dodatkov na dobu do skončenia 
ich platnosti. Cena bude fixovaná vo výške, ktorá bude aktuálna ku dňu 31. 08. 2016 (s 
prihliadnutím na úpravy ceny podľa príslušných ustanovení Zmluvy a Vykonávacích zmlúv, 
najmä ustanovení bodu 3.4), pričom k tejto cene bude pripočítaná (ako súčasť fixovanej ceny) 
cena za manipuláciu s odpadom a cena za skládkovanie odpadu uhrádzaná podľa Vykonávacích 
zmlúv vo výškach aktuálnych ku dňu 31. 08. 2016, a súčasne zákonný poplatok za uloženie 
odpadov na skládku odpadov podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov 
v znení neskorších predpisov vo výške aktuálnej k 31. 08. 2016. Pre vylúčenie pochybností, 
fixovaná cena bude zohľadňovať aj infláciu za prvých osem (8) mesiacov kalendárneho roka 
2016. 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli, že s účinnosťou od Ol. 09. 2016 sa 
v Článku 3. Zmluvy bod 3.1 v celom rozsahu nahrádza nasledovným novým znením: 

.,3.1 Cena za manipuláciu a skládkovanie odpadov kategórie O špecifikovaných v Článku l 
bode 1.1 tejto zmluvy je dohodou Zmluvných strán stanovená nasledovne: 

- za manipuláciu a skládkovanie odpadov 
vrátane účelovej finančnej rezervy (rekultivácia) [bude doplnená čiastka 
aktuálna k 31. 08. 2016 v zmysle dohôd uvedených v prvom odseku bodu 3.4 Dodatku] ll 
tona 

Cena je uvedená bez DPH a platí pre manipuláciu a skládkovanie odpadov v rozsahu podľa 
Článku 2 tejto zmluvy. V cene je zahrnutá tiež účelová finančná rezerva v zmysle ustanovení 
§ 22 zákona č. 22312001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktorá sa použije na 



uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. Cena podlieha 
úpravám v zmysle bodu 3. 4 tejto zmluvy, t.j. iba o infláciu. " 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že odplaty za manipuláciu a skládkovanie odpadov uhrádzané podľa 
Vykonávacích zmlúv budú v súčte zodpovedať cene fixovanej v zmysle bodu 3.4 Dodatku. 
Zmluvné strany sa v tc;jto súvislosti zaväzujú zabezpečiť vo vzájomnej súčinnosti a včas všetky 
zmeny Vykonávacích zmlúv potrebné na to, aby Vykonávacie zmluvy v plnom rozsahu 
korešpondovali s dohodami Zmluvných strán uvedenými v tomto Dodatku, vrátane príslušnej 
úpravy odplaty uhrádzanej podľa jednotlivých Vykonávacích zmlúv a platnosti Vykonávacích 
zmlúv. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť, aby žiadna z Vykonávacích zmlúv nezanikla 
skôr, ako zanikne Zmluva. 

3.4 V prípade, ak by Dodávateľ v období po 31. 08. 2016 podliehal zákonnej povinnosti uhrádzať 
poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch 
za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, cena za manipuláciu a skládkovanie 
odpadov fixovaná podľa bodu 3.4 Zmluvy bude ponížená o aktuálnu výšku zákonného poplatku 
za uloženie odpadov na skládku odpadov, ktorý bude Dodávateľ v uvedenom období uhrádzať. 

Článok IV 
Záverečné ustanovenia 

4.1 Dodávateľ vyhlasuje, že Dodatok bol riadne schválený mestským zastupiteľstvom Mesta Prešov 
umesením č. [e] zo dňa [e]. 

4.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
jeho uverejnenia v zmysle platných právnych predpisov. 

4.3 Dodatok sa po jeho podpísaní obidvoma Zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou 
Zmluvy. 

4.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží 
dva (2) rovnopisy. 

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku, jeho obsahu porozumeli, 
Dodatok je dostatočne určitý a zrozumiteľný a nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená a že právny úkon je urobený v predpísanej forme. 

Prešov, .................. . 

Dodávateľ: 

Mesto Prešov 
JUDr. Pavel Hagyari 
primátor 

Odberateľ: 

OZÓN Hanušovce, a. s. 

OZÓN Hanušovce, a. s. 
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Z m l u v a 
o skládkovani tuhého domového odpadu 

--·-----------------------------------------·--'~'-------------------

uzavretá medzi účastníkmi 

l • t·íestox~RrešôV~ 
zastúpené Primátorom mesta Ing. Jurajom K o p č á k o m 
zástupca vo veciach tejto zmluvy : Ing. Marián Eliáš 
IČO : 327 646 
Bankové spojenie : VÚB Prešov č.ú. 423-572/0200 

a 

.. - - -
zástupca vo veciach tejto zmluvy : Anton Horváth 
IČO: 332.339 
Bankové spojenie VÚB Vranov nad Topľou, č.ú. 16623 632/0200 

h tor i niž:äie uvedeného d~a, mesiaca a roku v ::.61.;:-~cia s 
u-;:;ta.naveniami § 261 ods. 2 v náväznosti na u.stano· . .tenia '3 269 
ods.2 a 3 Obchodného zákonníka /pokiaľ nie sú v zmluve vyslovené 
uoravené/ uzatvárajú zmluvu s t9mto obsahom : 

Článok 
.... '· ~':"'. 

l- Základné vymeďzenie predmetu zmluvy a jej účel 

Ll. Úl!elom tejto zmluvy je zabezpečenie skládo·.ovan~a tuhého 
domového odpadu /ďalej len odpad/ mesta Pn;,šav na 
regionálnej skládke tuhého komunálneho odpadu Hanulovce -
F'etrovc:e .. 

. ~ 
!.. • ..:: • Plnenie Mesta Hanu~ovce nad 

~poťiva v prevzatí odpadu 
~reenej kazete skládky po 
prostredníctvom vážneho listu 
uvedenom rozsahu a podmienkach 
tejto ~ml1.1VY 

Topľou v ::Jé. .l. ~1es tu FTeSov 
na skládke 5 umiestnenim \ 

:.: .:. .= b?~·: · ·· T ··,i;.'! c.~5 t :t r.•::~ r.:ad u 
vyua.ner.o ."·o.nGL. IDO ·o~ n ~~~ie 

po dohodnutú dobe< é1činnosti 

1.3. Plnenle Predpo~ladá re~pektovanie ekologic~~ch po!iadaviek, 
~arametrov a pravidiel vzťahujúcich sa na likvidáciu odpadu 
PO dobu účinnosti zmluvy. 

l 
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.:. • <;.. . ····,;;·. ··'-! r lanusovc.e qa1·an tuJe su lad sk lacfovanJ.a odPad L· : 
Ľln~r.J.ii• tLtni..Cll sklad~·;' zodPovedaJúcej legislat~vn€~J (tp;·ave 
,. u~~lu teJto :mluvy po cela dobu Jej ~činnosti, a~o ~J 

:.1oe~~eťen2e súhlasu pr1slu~nych orgánov z hľadiska r11mi 
~tanoven9ch podm~enok pre prevadzku sklAdky. 

Článok 2 Rozsah a doba zmluvy 
2 .. l. 

'/ 

cifiach v 1,...ok.u. 

rozsahu odberu odpadu 
odbere v pra~ovnych 

2. 2. Ma}<imálny denný odber od mesta Prešov je 100 t odpadu denne 

2.3. Účinnosť tejto zmluvy 

s počiatkom účinnosti •:_:~~~rd~~ť~f~T~~~~~Pc 
K uzavretiu zmluvy do· 
akceptu zmluvy navrhovateľovi. v náväznosti 
tejto zmluvy sa účinnost!,,.·, tejto zmluvy mOže upraviť 

dodatkom na d'alšie obdobie s ohľadom na realizáciu ďal<!<ích 
kaziet skládky TDO. 

2.4. V ~~ipade, ~e niektorá·. zo 
.. - -·· • ..... J ........ •-.J 

lz.a 
pova.ZuJs aJ doručenie návrhu zmluvy na 
pod s ta tne zmenen9mi pod mi en kam i p l n:,;e;n;..,~,..:a;/;:;:;;p;::r~e::d;:f,l";ž~L:'U7·:::e:="":s"'a;-
automatický účinnosť zmluvy za dovtedy platných podmienok o 
d'alS! rok. ·• 

3.2. V prípade odberu triedeného odpadu cena takéhoto odpadu 
bude dohodnutá samostatn~ podľa druhu a množstva doda tk om k. 
zmluve. 

3. 3. V prípade,. že skutočná hmotnosť odpadu sa bude líš it~ od 
~mluvne dohodnutého ročného odberu o viac než dvadsať pre
cent a to vyš<!<ie alebo desať percent niž~ie 

mimo takto stanovený limit, zmluvná cena pri. ·taľcto 

vyházanom rozdiele oproti dohodnutej ročnej kapacite Podľa 
bodu 3. 1. sa zvy~uje za tonu oproti cene stanovenej 
v Cl án ku 3 bode ..:;.. i. :::ml uv~ .. o 202. 

3.4. V prípade zmeny stredného devízového kurzu Sk voťi 

lvajčiarskému franku o viac ne~ 10% oproti kurzu platnému v 
čase zmluvného doJednan1a, alebo v rovnakom pomere zvýšenia 
energetick9ch. materiálových a iných vstupov alebo 
poplatkov9ch povinností stanovených legislatívnou Qpravou 
z príťin ktaré nespočívajQ na strane Mesta Hanulovce •lproti 
r.:;t::tvu platnému ku d1'1u ::::mlLtvného dojednania Ltpravuj~~ :-.a 
~otnú~ prv~m d~om naaledujóceho mesiaca po v~ntku t~~eJtO 

2 
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~i-llto:-JCI-,o~-t.t cene resP~ ::ltl~LC:\ c:eny stanoveneJ 
'"1-f·.ltO :-:mlU\\·. 

t~o d •.:· ·.:. . l . 

3.5. fldPlst• za odber odpadu Je splatná mesačne do 14 dnl po 
dodan i fa k tury a vyučtovan~a s uvedením mnol!stva prevzatého 
r:Jdpadu podľa vá~nych listkov. Rozdiel), v ::mysle bodu 3. 4. 
~a V)'rovnáv&jú naJneskôr polročne do 30 dn! PO skončeni 

roku sa vykonáva ročné zúčtovanie ročnej kapacity, ktoré je 
potvrdzované zástupcami zmluvn9ch strán. 

Článok 4 Súčinnosť a spolupôsobenie zmluvných strán 

4. l. 11esto Prešov zabezpečuje prepravu a uloženie odpadu na 
skládku prostredníctvom nJm .E'O':'~_r-~ého subjektu v súlade s 
podmienkami tejto zmluvy. 

4.2. Zmluvné strany zodpovedajú za plnenie ustanovení tejto 
zmluV)' aj v prípadoch, ak plnenie je zabezpečované 

prostredníctvom tretieh osOb, ktoré nie sú priamo 
účastníkmi tejto zmluvy. U plnenia tretieh osOb zodpovedaj(! 
aj =a to~ aby ich ~innosť bola realizovaná s~lade 5 

osobLtnym opravnen1m 
nakladania s odpadmi. 

prls.iu5n)1 CM CJr "::Jd.IH.IV 

4.3. Zmluvné strany akceptc(jú prechod práv a povinností :.: tejto 
zmluvy u obstarávateľa t.j, Mesta Hanušovce na obchodnú 
spoločnosť OZÓN s.r.o. na základe oznámenia obstar-ávateľa 
doloženého vý~isom z obchodného registra v zmysle 
" Spoločenskej zmluvy .•• " a prevodu nástupnic~.}'ch pr-áv a 
povinností medzi mestom Hanušovce a budúcou obchodnou 
sPoločnosťou OZÓN s.r-.o. 

Článok 5 Osobitné ustanovenia 

5. L Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstópiť v pr·ípade, 
že povinná strana bez pr-íčin gpočívajúc:ic:h na strane 
oprávnenej porušuje. zéva~nl'm spôsobom ustanovenia tej to 
zmluvy a neodstráni nedostatky v plnení ani v pr-imeFaneJ 
l~hote stanovenej výzvou oprávnenej strany. 

5.2. V prípade 
neplnenia 
~ 

príčin alebo Jej 

5.3. !meny a doplnky tejto zmluvy je mo!né vykonať na ~a~l~ae 
oboJstranného sé<hle~SLl ::mlLtvn)'ch strán písomnou for-mou. 
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3~-J. · 'l -o 1 ~· ::rn1U'-'n·fr:i"l stt-·J:n preh1aSt..'JLt.1 ;:.:: :;L .:-c.;~·~<,.~,,q..z.>n1 

·~~.:1' ··Jei_· tuto .:mluvu7 obozná.ml.li se:t s celvm J--;1 .1 •.:lbE..t.ho-~r 

•Hlrlr···.i:.nen-..m na. ét~~rar.h stranách a túto ::mlu· .... u pod~o-:-isuJ(~ 

slobodne, varne v konaní a rozumeJ(~ vletkym jeJ 
tJstanoveniam Pravant a záväzkom v nich obsiahnut~ch. 

5.5. Zmluvné stranv sa zavMzuj~ k spolupráci na riešení v 
oblasti skládkovania odpadu jednak pri dobudov•ní ďallích 
taziet na skládke Hanušovce n~ strane Jednej a s~nici~ 
skládky mesta Prelov na strane druhej napriklad pri presune 
zemín v rámci efektívnejšieho vyu~itia vozidiel a techn1ky. 
ZaPožičan1e kompaktora prevádzkovaného v súčasnoti na 
skládke Cemjata na dobu účinnosti zmluvy za cenu 60.000,-Sk 
ročne a odpredaj buldozéra z majetku IS pobi~ samostnane 
uzatvorenej zmluvy, pričom tieto náležitosti budú 
sPlnené do sprevádzkovania skládky TDO Hanušovce . 

l. 8. 1996 l~ B~ 1996 
v Prešove dl\a v Hanušovciach dl\a 

" 

Za Mesto Prešov : Za Mesto Hanušovce n.T.: 
J 

~--/"'\ 
~ ~ .......... " .............. . 

Ing. Juraj Kopčák 

Hanušovce n.T. 

4 
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Zmluvne strany 

Mesto Prešov 

Doplnok č. l 
zmluvy o skladkovaní tuhého domového odpadu 

uzatvorenej dňa 1.8.1996 

080 Ol Prešov, Hlavná 73 
zastúpené Ing. Jurajom Kop~ákom, primátorom mesta 

a 

OZÓN Hanušovce, a.s., 
Petrovce 129, 094 31 Hanušovce nad Topl'ou 
IČO: 36450758 
zastúpená: 

( sa dohodli, 

Ing. Miroslavom Remetom, predsedom predstavenstva a 
Tiborom Holtmanom, členom predstavenstva 

vzhl'adom k tomu, že ku dňu 6.10.1998 nastala skutocnosť, ktorú predvídala zmluva o skládkovani tuhého 
domového odpadu v jej časti 3 bod 4, to mamená, že došlo k zmene stredného kurzu slovenskej koruny voči 
švajčiarskemu franku o viac ako l 0% oproti kurzu platnému v čase podpísania zmluvy l devízový kurz 
slovenskej koruny k švajčiarskemu franku ku dňu 1.8.1996 bol 25,366, devízový kurz slovenskej koruny 
k švajčiarskemu franku ku dňu 6.10.1998 bol27,950, čo predstavuje zvýšenie o 10,19% a v čase osobného 
rokovania o jej zmene t.j. 3.3.1999 bolo zvýšenie 8,5% l, 

na tejto zmene zmluvy: 

Článok 3. Cenové podmienky 

l. Pri skládkovani 21 .000 ton odpadu ročne činí cena za odobratú tonu odpadu 390,- Sk bez DPH 
a dopravy+ 20,- Sk poplatok za uloženie odpadu podl'a zák.č. 32711996 Zb. o poplatkoch za uloženie 
odpadov. 

4. V prípade zmeny stredného devízového kurzu Sk voci švajčiarskemu franku o viac ako IO% v priemere, 
ktorý je určený z kurzov, trvajúcemu 30 po sebe nasledujúcich dní, oproti kurzu platnému ku dňu 
3.3.1999 l l CHF = 27,531 Sk l, alebo v rovnakom pomere dôjde kpreukazatel'ným zmenám cien 
energetických, materiálových a iných vstupov alebo poplatkových povinností stanovených legislatívnou 
úpravou z príčin, ktoré nespočívajú na zmluvných stranách, j!lpraví sa cena skládkovania o príslušné 
percento, doplnkom zmluvy, ktorý sú zmluvné strany povinné podpísať do 30 dní od doručenia návrhu 
doplnku hociktorou zo zmluvných strán, s účinnosťou od !.dňa nasledujúceho mesiaca po jeho 
podpísaní .. 

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

Tento doplnok zmluvy nadobúda účinnosť od 1.4.1999 

V Prešove dňa ...................... . 

za Mesto Prešov: 

OZÓN HANUŠOVCE 
094 31 

-1-

V Petrovciach dňa ...................... . 

a.s. 
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Dodatok č. 2 
k zmluve o skládkovaní tuhého domového odpadu 

zo dňa 01.08.1996 

uzavretý medzi účastníkmi · 

l. Mesto Prešov 
v za st.: Ing. Ju rajom Kopčák om 
reo. 327 646 
Bankové spojenie • VLJR, a. s., Prešo\ 
Číslo účtu : 423-57210200 

2. OZÓN Hanušovce, a.s., 
v zast.: Ing. Miroslav Remeta, predseda predstavenstva 
Mgr. Viliam Čobirka, člen predstavenstva 
Petrovce č. 129, PSČ 094 31 
IČO • 36 450 578 
DIČ : 36 450 578/744 
Bankové spojenie: IRB Prešov 
Číslo účtu: 124550115200 
( ďalej len OZÓN ) 

po prehlásení, že sú spôsobili na právne úkony, za tý•chto podmienok • 

~./:;;~ 
l 

1;__" 
f~ f,~r~;_l 

f~ ,_.,II-Lf1\.(rrfV0-7"Y 

lJčastníci tohto Dodatku č.2, k zmluve o skládkovani tuhého domového odpadu uzavretej dňa 
O 1. 08. 1996 medzi Mestom Prešov a Mestom Hanušovce nfľ ( ktorého nástupcom v súlade s 
bodom 4.3., čl.4 tejto zmluvy a následných ďalších zmluvných vzťahov je OZÓN ) sa dohodli 
na zmene spôsobu a forme prevzatia a zneškodňovania odpadu, čím sa Článok 1. a s touto 
zmenou súvisiace články dopÍňajú v tomto znení • 

(~lánok l. Základné vymedzenie predmetu zmluvy a jej účel 

1.5. Zmluvné strany akceptujú, že zabezpečenie zneškodňovania tuhého komunálneho odpadu 
OZÓN-om bude zabezpečované v zmysle jednotlivých článkov tejto zmluvy, pričom spôsob a 
forma, ktorou bude zneškodňovanie zabezpečené je plne v kompetencii OZÓN-u pri dodržaní 
všetJ.:ých ekologických a legislatívnych noriem platných v Slovenskej republike. 
1.6. Miesto a spôsob odberu odpadov bude predmetom zmlúv, ktoré sa uzavrú medzi mestom 
Prešov určeným prepravcom a OZÓN-om, alebo ním určeným partnerom. 

Óánok 2. Rozsah a doba účinnosti zmluvy 

2.5. Dodržanie kapacity zneškodňovaných odpadov, stanovenie Jej parametrov a hraničné 
hodnoty odpadov podl'a zmluvv o skládkovani tuht:ho domového odpadu 10 dna O 1.081996, 
ostávajú tymto dodatkom č.2 nemenné Ich stanovenie je v súlade s bodmi 1 5 a 1.6. čL 1. 
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Článok 3. Cenové podmienky 

3.6. Tvorba ceny za zneškodňovanie odpadu uvedená v tomto článku a jej možnosti zmeny za 
dohodnutých podmienok v hodoch 3.3 a 34., nebude ovplyvnená zmenou formy a spôsobu 
zabezpečenia zneškodňovania odpadu a predmetu činnosti OZÓN-u. 
3. 7. Fakturácia za predmet plnenia zmluvy bude zachovaná v konečnej dohodnutej vyške bez 
ohľadu na jej špecifikáciu. 

Záverečné ustanovenia dodatku 

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o skládkovani tuhého domového odpadu zo dňa 

01.08.1996, ostávajú nezmenené a v platnosti. 

Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 

Účastníci tohto dodatku č.2 prehlasujú, že si ho prečítali, jeho obsahu porozumeli, že 
nebol uzavretý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho 
pripájajú svoje podpisy. 

V Prešove dňa: 19.12.1999 

a.s. 

za: OZON 



Dodatok č. 3 
k zmluve o skládkm-aní tuhého domového odpadu 

zo dňa 01.08.1996 
*+*-+ *+*+*+*+*+*+ *+ *+*+*+*+ * +* 1-*-~ *+ * t *+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*-! * 

Zmluvné strany : 

Mesto Prešov, Mestský úrad ,080 Ol Prešov 
zastúpená: Ing.Juraj Kopčák- Primátor mesta Prešova 

IČO: 327 646 
Bankové spojenie: VÚB Prešov č. ú.: 423-572/0200 ďalej v texte len "mesto" 

OZÓN Hanušovce a.s., so sídlom 094 31, Petrovce č.129 
zastúpená: lng.Miroslav REM ET A -predseda Predstaventva, a. s. 

lng.Peter HORVÁT -člen Predstaventva, a. s. 
bankové spojenie: Poštová banka Prešov a.s. č. účtu: 20179108/6500 

IČO: 36 450 578 DIČ: 36 450 578/744 

ďalej v texte len " Ozón " 

sa dohodli na následovnom: 

Ku dňu OLOL2000 nastala skutočnosť, ktorú predvídala zmluva o skládkovani tuhého 
domového odpadu v jej článku 3, bode 3A., to znamená, že došlo od posledneJ úpravy 
zmluvnej ceny za zneškodnenie jednej tony domového odpadu k nárastu PHM o 44,83 %a k 
zvýšeniu elektrickej energie o I O %. Na základe týchto skutočností sa po vzájomnej óohode 
zmluvných strán navyšuje jednotková cena za zneškodnenie jednej tony komunálneho odpadu 
o 6,15 % s účinnosťou a viazanosťou k cenovej úrovni PHM a elektrickej energie platnej k 
0102.2000. 

Účastníci tohto Dodatku č.3, k zmluve o skládkovani tuhého domového odpadu, zo dňa 
01,08.1996 sa týmto dohodli na zmene článku 3 bod 3.L "Cenové podmienky", v tomto 
znení: 

Článok 3 Cenové podmienky 
3. L Pri skládkovani 2 LOOO ton odpadu ročne je cena za odobratú tonu odpadu 434,- Sk, bez 

DPH, dopravy, vrátane zákonného poplatku za uloženie odpadu zahrnutého v cene podľa 
súčasne platnej legislatívy podl'a zák. č. 327/1996 Zb. 

Záverečné ustanovenie dodatku č.3 
Tento dodatok nadobúda právoplatnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami s účinnosťou po dohode zmluvných strán od O l .06.2000. 
Účastníci tohto dodatku č.3 prehlasujú, že si ho prečítali, jeho obsahu porozumeli, že 

nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho 
pripájajú svoje podpisy. 

V Prešove dňa : 08.06.2000 

J.a rncstu Pn•Šu\ /.ll OZÓN ll:tnu~O\Cl' :.u. 

OZÓN HANUIOVCE a.s. 
094 31 

-1-
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DODA'ľ0J( c. 4 
k zmluve o sklúdkovaní tuhého komunálneho odpadu zo dňa 01.08.1996 

Zmluvné strany: 
OZÓN Hanušovce a.s. so sídlom 094 31, Petrovce č. 129 
zastúpená: Ing. Peter Horvát- člen Pr~dslavenslva, a.s. 

Ing. Viliam Mikláš- člen Predstavenstva, a.s. 
Bankové spojenie: ČSOB Prešov, č. účtu: 8010-183303943/7500 

_Ič;O: ~~ 45_0, ~~?_.,;!~:::;:.,;;,:;.;t;!?Jf.;;:i:,~t~9}~M,~~~-~:~;;:~~~:é:,-.·";=:.~ ~~ ·-.:- :>:·. 
-. ·-. . ·:• · ... · .. -~; ··. "'"'"''ďaieJ Ytextelen;,OZON ... "'.t.ó ·:~ . · 

'. ,·' -. -~ ,;.~\. "':~":.·:~7:..;·.:::~~ .. ·~: ~j:~(~~-,{~.~.~~.§:~..._:.~1;1-~:.:< :_::;;,:_,.·:~~~f%-·:: .-:!·~ .. ·: . . . 

MESTO PŔEšov:M~i;ký{{~d,'ô?'o p(f.i~š'Q'ý ·. - -· ·-~ ' 
Zastúpená: Ing. Milán Beňč, pHmätciŕmesta Prešov .-!<}-
Bankové spojenie: VÚB Prešov, č. účtu 423-572/0200 ··: 

IČO: 327 646 ďalej v texte len "mesto" 

:,_ :.:vhod li na Il~;;.kdonwm: 

Ku df,u 1.07.2001 nastala sl.:utočnosť, J..iorú predvídala zmluva o skládkovani tuhého komunálneho 
odpadu v jej článJ..-u 3, bod 3.4., to znamená, že vstúpi do platnosti zákon č. 22312001 Z.z. o odp-adoch, 
kio":· ,. § 2:! - rd."llltiv:í.cia hovorí o tom, že prevádzko\-ateľ skládky odpadov je po,·inný od 1.07.2002 
-.·y:.•:67;:.t' pVČ;iS preYádzl...-y skládk-".- odpadov účelovú finančnú rezer.."U. k.""torej prosrrieciJ..:y sa použíjú na 
uz~\Tetie, rekultiváciu a monitorovanie sklád~-y odpadov po jej UZO\Teti. 

é .:~stnici tohto dodatl.-u č. 4 k zmluve o skládkovani tuhého komunálneho odpadu zo dna l.OS.l996 
s t}·mto dohodli n~ zmene čhinl:u 3, bod. 3.1. ,.Cenové podmien~-y", v tomto zneni: 

Čl:ínok 3- CenoYé podmienky: 
3.1. Pri skládkovani 21.000 ton odpadu ročne je cena za odobratú tonu odpadu vo •·)'ške: 

·za zneškodňovanie odpadu · 414,- Sk/t 
• z:ikonn)• poplatok 20;- Sk/t 
· ooobtok za reJ..-ul!iváciu 160.- Sk/t 
Zmluvná cena spolu 59-1,- Sklt 

Z::~ 1un'!3 ce;1.1 je bez LFH :1 doi=': ~ ,~.:· ~~pa du 11a sk.ládh:u odpadov. 

'zavcrcčné ustanovenia dodatku č. 4: 
Úč~smíci tohto dodatk-u konštatujú, že týmto dodatkom ne~aniká n5rok spoločnosti OZÓN 

H:muš~,.),·ce a.s. voči mestu Pr~šoY n:1 vysporiadanie U.:elo,·ej rezen~· za tonu zneSkocineni:l odp::tdu 
,. ,,bJc,\:-i oJ 1.7.2002 do 31.12.2002. čo s:1 účastníci zmwjú prerok0\'3ľ do 31.3.2003 . 

. -\k m~sto Prdo,· pripravi in)· spôsob sklidko\'311Í3 TKO. budé o tom spoločnosť OZÓN 
H~1nu$~·wce :1. s. iniormo,·:tť do 2 mesi:1cov po takomto Ukonc:, :t\·Sak minimj_lnc 6 mesi;l~O\' pred 
uk.l'nťcnitn pbtnl"'Sti zmlu\'y. 

Po t:tkon1tú pripndn~.'nl (>::n:imeni m:i spolo~ni.'>Sť OZÓN Hlnu~ovce- priYo ži:~~..tn' od Il1hto 

<c:~ninu do ~O dni úpra\ 'll l'''Pbiku ,.o ,-:>·ske 178.- Sk tc,nu bez DPI-L 
T~.~ntL'l J~..1Jatuk. nadt.1búd:t p!atno:>ť dňom jeh'-' p.1Jpis:~ni~1 '-'bh.iYoma zmlm11~·mi str .. ur:m11 

s ú.:mnl'Sľou 1)J 1.0 l.:!OO~. 

.. 
.. ·;_<: 



• 

c 

( 

. .. . . . 
. 1. :: ;·:) 'ľi ~~- 1 H ,:;< ,,.:J z:··.J• .. .-:-. -~ ',' j ' • ' 

' l;.,;· .. ',, .'~~.1. 

Úéostníci tohto dodatku č. 4 prehlasujú, že si ho prcčítuli, jeho obsahu porozumeli, že nebola 
uzat·:orcná v tlesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje 
podpiSy. 

V Prešove dňa 1.0 1.2003 



/ 

' 

·, 

Dodatok č. 5 

k zmluve o skládkovaní tuhého komunálneho odpadu zo dňa 01.08.1996 

Zmluvné strany 

l. Ozón llanušovce, a. s. so sídlom 094 31 Petrovce č. 129 

zastúpená: Ing. Peter Horvát - člen predstavenstva a.s. 

Ing. Viliam Mikláš - člen predstavenstva a.s. 

bankové spojenie: Poštová banka Prešov, č. účtu: 20179108/6500 

IČO: 36450758 

DIČ: 36 450 75Sn44 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS v PO v odd. Sa, vlož. Č. l 0039/P 

2. Mesto Prešov, Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

zastúpené: Ing. Milan Benč, primátor mesta 

bankové spojenie: VÚB Prešov, č. účtu: 423 -572/0200 

IČO: 327 646 

V súlade s ustanovením č. 5. Zmluvy o skládkovaní tuhého komunálneho odpadu zo dňa 

1.8.1996 sa dohodli na tejto zmene základnej zmluvy: 

ČLÁNOK l 

Predmet dodatku 

l. (]án ok l, Základné vymedzenie predmttu zmluvy a jej účel, bod 1.1. sa mení 

následo:vne: 

l.l.Predmelom tejto zmluvy je zneškodňovanie odpadu, ktorým disponuje dodávate!' a to buď 

ako producent, alebo zmluvný partner za l1čelom jeho zneškodt1ovania v rozsahu odpadov: 



kategória odpadov s označením O, pod č. 20 03 Ol ,,zmesový komunálny odpad", pod č. 

20 03 03 "odpad z čistenia ulíc", pod č. 20 03 07 " objemný odpad", pod č. 17 Ol 03 

"obkladačky, dlaždice a keramika"" 17 Ol 07 "zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 

a keramiky a iné ako uvedené v 17 Ol 06" a odpad po separácií (ďalej len odpad) od 

všetkých zmluvných partnerov dodávatel'a, 

v prípade zavedenia funkčného systému separovania odpadov, produkovaných na území 

mesta Prešov, zo strany dodávateľa, akceptuje odberateľ zníženie ročného objemu 

odpadu, stanoveného v tejto zmluve o ten objem odpadu, ktorý dodávate!' použije na 

separovanie. Dodávateľ nie je oprávnený zneškodnil' odpad, ktorý je predmetom tejto 

zmluvy, na inej skládke, ako na tej ktorú v súlade s touto zmluvou určí odberateľ mimo 

odpadu, ktorý dodávate!' použije na spracovanie. 

2. Článok 3 Cenové podmienky, bod 3.1, sa mení následovne: 

3.1. Cena, dohodnutá na dobu účinnosti tejto zmluvy, za zneškodnenie odpadov: 

kategórie O, špecifikované v Článku l, bode 1.1. tejto zmluvy bude účtovaná následovne: 

za zneškodnenie 414,- Sk/tona 

účelová finančná rezerva (rekultivácia) 150,- Sk/tona 

Cena spolu 564,- Skitona 

Cena je uvedená bez DPH a bez zákonného poplatku, ktorá bude účtovaná v aktuálnych 

sadzbách v súlade so zákonom č. 17/2004 Z.z., príloha č. l (aktuálna sadzba 50,- Sklt). 

V cene je zahrnutá, zo zákona povinná, účelová finančná rezerva, v súlade s ustanovením § 

22, zákona č. 223/200 l, Z.z. o odpadoch, ktorá sa použije na uzavretie, rekultiváciu 

a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. 



3. Článok 3 Cenové podmienky, bod 3.4 sa mení, v tomto znení: 

3.4. Za každý kalendárny rok trvania zmluvy sa určí podľa údajov oficiálneho zverejnenie 

štatistického úradu miera inflácie za predchádzajúci kalendárny rok a pokiaľ táto prekročí 

svoje hodnoty odo dňa podpisu zmluvy, resp. poslednej úpravy ceny, hranicu nad 2,5%, tak sa 

aktuálna dohodnutá cena zvýši o toto percento. V prípade, že za predchádzajúci rok nedošlo 

k úprave ceny, zvýši sa o súčet ročných inflácií. Tento návrh sa zmluvné strany zväzujú 

prerokovať a podpísať do 30 dní s platnosťou od nasledujúceho mesiaca od podpisu dodatku 

k zmluve. 

4. Článok 3 Cenové podmienky, sa dopÍňa o bod 3.8., v tomto znení: 

3.8. Finančnú čiastku upravenú vo faktúre, ako zákonný poplatok za uloženie odpadov na 

skládku odpadov, upravenú právnym predpisom - zákon č. 17/2001, Z.z., príloha č. l, sa 

zaväzuje dodávateľ uhrádzať v prospech odberateľa, ale so splatnosťou 14 dní odo dňa 

doručenia faktúry zo strany odberateľa. Poplatok za uloženie odpadov na skládke odpadov, 

bude vo faktúre za zneškodnenie a prepravu odpadov samostatne vyznačený. Zákonný 

poplatok sa bude zo strany odberateľa meniť a následne faktúrovať v aktuálnej výške, 

v súlade s uvedeným predpisom a to jednostranne bez predchádzajúceho súhlasu dodávateľa 

po dobu účinnosti tejto zmluvy. 

5. Článok 2, Rozsah a doba účinnosti zmluvy, bod 2.2. sa mení následovne: 

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosť a platnosť zmluvy o skládkovani tuhého 

domového odpadu bude predÍžená do 31.08.2011. 

ČLÁNOK2 

Záverečné ustanovenia dodatku 

Ostatné ustanovenia zmluvy, nezmenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti 

a nezmenené. 



Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia najmä 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ustanoveniami zákona č. 223/200 l Z.z., 

o odpadoch, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych noriem. 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýchodných podmienok, 

na znak toho, pripájajú svoje podpisy. 

V Prešove dňa 

",_-~-= .... -_ ..... / .. ··s ,_- '"' / / :(· ~. l _,. '-.:, 

1/ f;· .· \) '\ 
! .~.-_'t -.;.-:-; .. _ . · .. ; 
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l ' '· l l 
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• ' ''!' • : { \· . _,,, 
., .. ·- . ~· .-. .' , 

... :-- /.J -' - ~- \_}/ 
~ .. ~-- 1 ť L>;::,·> 

.. ,, ~·,";·;-~; nTn ,-, ~=·:· .. ,,. , .... , , , . , .... , .. 
Ing. 

primátor mesta 

OZÓN HANUŠOVCE a.s. 
094 31 

+ 

Ing. Peter Horvát 

Ing. Viliam Mikláš 

členovia predstavenstva 
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D o d a t o k č. 6 ~ 
~-~~-",.._.,,"._,,...-..,,,..,>.··. J 

k zmluve o s klád kovaní tuhého domového odpiDW;ch;:;-ic.;:é,;í;;~ , ZO dňa 01.08.1996 \ mesta PAE~o;; a.s. -\ 

l Zaevid. pod. č. \ 

uzavretý medzi účastníkmi : . Dňa: _ • ..J. .. 4.JLLQ06 __ . 

l. Mesto Prešov 
Sídlo :Hlavná 73 080 Ol Prešov 

v zast.: Ing. Milan Benč, primátor mesta Prešov 
IČO: 327 646 

Bankové spojenie : VÚB, a. s., Prešov 
Číslo účtu : 423-572/0200 

(ďalej len Mesto) 

2. OZÓN Hanušovce, a.s., 
v zast.: Ing. Peter Horvát, predseda predstavenstva 

Milan Remeta, člen predstavenstva 
Petrovce č. 129, PSČ 094 31 

IČO : 36 450 578 
DIČ : 36 450 578/744 

Bankové spojenie : Poštová banka, a.s., Prešov 
Číslo účtu : 20179108/6500 

( ďalej len OZÓN ) 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri, Okresného súdu v Presove, 

v Odd.· Sa, vo Vložke číslo: 10039/P 

Účastníci tohto Dodatku č.6, k Zmluve o skládkovani tuhého komunálneho 
odpadu, zo dňa 01.08.1996 sa t)•mto dohodli na doplnení a zmene zmluvy 
v nasledovnom znení : 

Úvodné ustanovenie dodatku 

Zmluvné strany sa zhodli na tom, že nastala skutočnosť, ktorú predvídala Zmluva 
o skládkovani tuhého komunálneho odpadu, zo dňa 01.08.1996 v jej članku 3. hod 
3.4.. to znamená, že podľa Ltdajov oticiálneho zverejnenia štatistického úradu miera 

\h·-.tn Pn:"'o\ :( J/.0"\; llanu~nn:l'. a. s. 
l1<1di.JIOk Č cl 

. l . 



• 
' . 

• 

inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, resp. od poslednej úpravy ceny, hranicu 
nad2.5%. 

Zmluva sa mení nasledovne : 
I. 

Článok 3 Cenove podmienky, bod 3.1. sa mení v tomto znení : 

3.1. Cena, dohodnutá na dobu účinnosti tejto zmluvy, za zneškodnenie odpadov 
kategórie O, špecifikovaná v Čl. l, bode 1.1 tejto zmluvy, bude účtovaná vo výške 
579,- Sk/tona. 
Zmluvná cena je bez DPH a bez zákonného poplatku, ktorá bude účtovaná 

v aktuálnych sadzbách v súlade so zákonom č. 17/2004 Z.z., príloha č. l. V cene je 
zahrnutá, zo zákona povinná, účelová finančná rezerva, v súlade s ustanovením § 22, 
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ktorá sa použije na uzavretie, rekultiváciu 
a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. 

II. 
Zmluva sa dopÍňa o článok 6, ktorý zníe nasledovne : 

Článok6 
Záverečné ustanovenia dodatku 

l. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o skládkovaní tuhého domového odpadu zo dňa 
O 1.08.1996, ostávajú nezmenené a v platnosti. 
2. Tento Dodatok č.6 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma 
zmluvnými stranami. 
3. Účastníci tohto dodatku č.6 prehlasujú, že si ho prečítali, jeho obsahu porozumeli, 
že nebol uzavretý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na znak 
čoho pripájajú svoje podpisy. 

V Prešove dňa : 01.06.2006 

:,: 
·. :·. 

: : .: -~· 
'l 

.. · 

Mesto Prešov/OZON Hanušovce, a.s. 
Dodatok č.4 

OZÓN 

OZÓN HANUŠOVCE 
094 31 
+ 

a.s. 



Dodatok 

k Zmluve o sklá dko vaní tuhého domového odpadu 
zo dňa 1.8.1996 

uzavretej medzi zmluvnými stranami : 

l. Mesto Prešov 
Sídlo : 
v zast.: 
IČO: 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu: 

(ďalej len Mesto) 

Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
JUDr. Pavol Hagyari, primátor mesta Prešov 
327 646 
VÚB, a.s., Prešov 
423-572/0200 

Sídlo: 
v zast.: 

2. OZÓN Hanušovce, a.s., 
Petrovce 129, 094 31 Petrovce 

IČO: 

!Č DPH: 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu: 

(ďalej ako odberateľ) 

Ing. Ján Garčár, člen Predstavenstva 
Bc. Milan Remeta, člen Predstavenstva 
36 450 758 
SK 2020000455 
Poštová banka, a.s., pobočka Prešov 
20179108/6500 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresné/zo súdu Prešove 
odd.: Sa, vložka č.: 10039/P 

Úvodné ustanovenie dodatku 

Na základe vzájomných osobných rokovaní sa zmluvné strany dohodli na 
nasledujúcich zmenách a doplneniach pôvodnej Zmluvy o skládkovani tuhého 
domového odpadu zo dňa 1.8.1996 /ďalej v texte len Zmluva! v znení jej doterajších 
dodatkov (dodatok č. l - 6) : 

Mcsh) Prešov/OZÓN Hanušovce, ~.s. 
Dodalnk č. 7 

. l . 



Predmet dodatku 

Článok 3 Cenové podmienky sa mení v bodoch 3.1., 3.3. a 3.4. a nové znenie 
týchto bodov je : 

3.1. Cena dohodnutá na dobu účinnosti tejto zmluvy za zneškodnenie tuhého 
komunálneho odpadu kategórie O sa s účinnosťou od 1.1.2009 zvyšuje na: cena 
k 31.12.2008 je stanovená na: 642,- Sk/tonu bez DPH, resp. 21,31 EUR/tonu bez 
DPH, ktorá zahŕňa index oficiálne priznanej miery inflácie za roky 2006 a 2007. 
Celková cena od 1.1.2009 bude upravená o index oficiálne priznanej miery inflácie za 
rok 2008 vydaný ŠÚ SR na: 

21,31 EUR x index inflácie bez DPH. 
V tej to cene nie je zahrnutý zákonný poplatok, ktorý bude účtovaný v aktuálnych 
sadzbách v súlade so zákonom č. 17/2004 Z.z .. V cene je zahrnutá zo zákona povilmá 
účelová finančná rezerva, v súlade s ustanovením § 22 Zák. č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch, ktorá sa použije na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky 
odpadov po jej uzavretí v sume podľa rozhodnutia Obvodného úradu životného 
prostredia vo Vranove nad Topľou č. 325104/KB zo dňa 11.2.2004. /Cena sa mení od 
1.1.2009 v zmysle článku 3.4./ 

3.3. V prípade, že sa skutočná hmotnosť odpadu bude líšiť od zmluvne 
dohodnutého ročného odberu, ktorý je 21 tisíc ton, o viac než desať percent pod 
stanovený limit, zmluvná cena za tonu sa oproti cene dohodnutej v článku 3 bode 3 .l. 
zmluvy pri takto vykázanom rozdiele oproti dohodnutej ročnej kapacite /21 tisíc ton/ 
zvýši o 10%. 

3.4. Za každý kalendárny rok účinnosti zmluvy sa určí podľa údajov oficiálneho 
zverejnenia štatistického úradu SR miera inflácie za predchádzajúci kalendámy rok 
a o takto percentuálne určenú mieru inflácie sa automaticky, jednostranným právnym 
úkonom zo strany odberateľa, zvýši aktuálna zmluvná cena na obdobie celého daného 
kalendárneho roka. Účinky zvýšenia zmluvnej ceny nastávajú prvým kalendárnym 
dií.om toho-ktorého kalendárneho roka a sú podmienené doručením písomného 
oznámenia zo strany odberateľa voči Mestu, ktoré bude obsahovať výšku miery 
inflácie a bude doložené potvrdením štatistického úradu SR. 

Článok 3 Cenové podmienky sn dopÍňa o bod 3.9., ktorého znenie je: 

3.9. Odberateľ vyhlasuje, že za obdobie rokov 2007 a 2008 si nebude uplatňovať 
nárok na zvýšenie zmluvnej ceny, ktoré je opodstatnené na základe tejto Zmluvy 
v znení jej dodatkov. 

-::-::----::=':':':':-----o·-----
Mesto Prcšov/OZON H<mušovcc, a.!>. 
Dmh1tok č.7 

. 2. 



ZáHrcčné ustanovenia dodatku 

l. Ostatné ustanovenia ZmluYy o skládkovani tuhého domového odpadu zo dňa 
1.8.1996 v znení jej dodatkov č. l - 6 ostávajú v platnosti nezmenené. 
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dt1om jeho podpísania oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán a účinnosť od 1.1.2009 ... 
3. Účastníci tohto dodatku vyhlasuj~, že si ho prečítali, jeho obsahu porozumeli, že 
nehol uzavretý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na znak 
čoho pripájajú svoje podpisy. 

V Prešove, dňa 

------

Mesto Prešov 

O.lnJ,, l':ľ~;,l\ \'J/0;\ llanu';u·•-:c. .t" 

[)l··~bltlh ľ 7 

,·. 

V l'etrovciach, dňa 

OZÓN Hanušovce, a.s. 

OZÓ~ HANUIOVCE a.s. 
os..; Sí 

-l-



... 
Dodatok č. 8 k Zmluve o skládkovaní tuhého domového odpadu 

DODATOK č. 8 
k Zmluve o skládkovaní tuhého 

domového odpadu zo di'ía 01.08.1996 
podl'a ustanovenia§ 26.9 ods. 2 Obchodného z:ílwnníka 
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vodatok č. 8 k Zmluve o skládkovani tuhého domového odpadu 

uzavretý medzi účastníkmi: 

1. Mesto Prešov 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 

zastúpenie: JUDr. Pavel Hagyari. primátor 
IČO: 327 646 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Prešov 
Číslo účtu: 423-572/0200 
(ďalej ako .dodávateľ") 

a 

2. OZÓN Hanušovce, a.s. 
Sídlo: 094 31 Petrovce 129 

zastúpenie: Dipl.-Kfm. Erik Karabinoš, predseda predstavenstva 
Ing. Ján Garčár, člen predstavenstva 

IČO: 36 450 758 
IČ DPH: SK2020000455 

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s., pobočka Prešov 
Číslo účtu: 20179108/6500 

spoločnost' zap/saná v Obclmdoom registri Okresnéflo sliclll Pmilov. 
Oddiel: sa. V/otka élslo: 10039/P 

(ďalej ako "odberatel'") 

po vyhláseni, že sú spôsobilí na práva a právne Llkony, za týchto podmienok: 

ÚVODNÉ USTANOVENIE DODATKU 

Účastníci tohto Dodatku č. 8 k Zmluve o skládkovani tuhého domového odpadu 
uzavretej dňa 01.08.1996 medzi Mestom Prešov a Mestom Hanušovce nad 
Topľou (ktorého nástupcom v súlade s ustanovením čl. 4, bodom 4.3 
predmetnej zmluvy je spoločnosť OZÓN Hanušovce, a.s.) sa dohodli na zmene 
a doplneni Zmluvy o skládkovani tuhého domového odpadu v zmysle Čl 1 tohto 
dodatku č. 8. 
Mestu Prešov vzniká zákonná povinnosť zabezpečiť alebo umožniť zber 
a prepravu komunálneho odpadu na jeho (•zemí na účely ich zl1odnotenía alebo 
zneškodnenia na základe § 19 a § 39 ods. 3 zákona č 223/2001 Z. z. o 
odpadoch v zneni neskorších zmien a doplnkov ako aj na základe všeobecného 
záväzného nariadenia VZN 147/2005 o odpadoch vydaného v zmysle§ 6 zákona 
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov mestom 
Prešov. Z tohto vyplýva, že Mesto Prešov ako držiteľ odpadu je povinný chovať 
sa obozretne a vopred zabezpečiť dostatočné kapacity na zneškodnenie 
komunálneho odpadu. 
Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli na podpise tohto dodatku, vzhl'adom na 
potrebu zahájenia prípravy novej kapacity kazety. Odberateľ sa zaväzuje 
zabezpečiť stavebné povolenie na novú kazetu na základe vydanej ElA, 
zabezpečiť jej výstavbu a ziskať právoplatne vydané rozhodnutie o jej 
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vodatok č. 8 k Zmluve o skládkovani tuhého domového odpadu 

prevádzkovaní najneskôr však 6 mesiacov pred naplnením postavenej kapacity a 
tým zabezpečif na minimálne 5 rokov zneškodi'iovanie odpadu pre dodávatera za 
ekonomicky výhodných cien dohodnutých v tejto zmluve a upravovaných len na 
základe dodatkov a na základe preukázaterných, oprávnených nárokov v súlade 
s predpokladmi dohodnutými v tejto zmluve. 

ČLÁNOK 1 
Predmet dodatku 

1. Článok 2 Rozsah a doba účinnosti zmluvy, bod 2.3., sa meni nasledovne: 

2.3. Účinnosť a platnosť tejto Zmluvy o skládkovani tuhého domového odpadu 
stanovená do 31.08.2011 sa dohodou zmluvných strán predlžuje o 5 rokov a to 
do 31.08.2016. 

2. Článok 3 Cenové podmienky, bod 3.1., sa mení nasledovne: 

3.1. Cena stanovená dohodou na dobu účinnosti tejto zmluvy za zneškodnenie 
odpadov kategórie O špecifikovaných v Článku 1 bod 1.1. tejto zmluvy bude 
účtovaná nasledovne: 

za zneškodnenie odpadov 

vrátane účelovej finančnej rezervy (rekultivácia): 33,02 €/tona 

Cena je uvedená bez DPH a bez zákonného poplatku, ktorý bude učtovaný 
v aktuálnych sadzbách v súlade so zákonom č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za 
uloženie odpadov v zneni neskorších predpisov. V cene je zahrnutá účelová 

finančná rezerva v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 22312001 Z. z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktorá sa použije na uzavretie, 
rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. 

ČLÁNOK 2 
Záverečné ustanovenia dodatku 

Ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené týmto dodatkom ostavajú v platnosti 
a nezmenené. 

Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia najmä 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj 
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorších 
právnych noriem. 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

ustanoveniami zákona 
predpisov a súvisiacich 

dňom jeho podpísania 

Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu 
porozumeli, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných 
podmienok, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

Mesto Prešov l OZON Hanušovce, a.'s. -3-



Mesto Prešov 
JUDr. Pavel Hagyari 

primátor 

OZÓN Hanušovce, a.s. 
Dípi.-Kfm. Erík Karabínoš Ing. Ján Garčár 
predseda predstavenstva člen predstavenstva 
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* Súčasný stav nakladania s ostatným odpadom -
Prešov 

* Navrhované riešenie zhodnocovania odpadov 

* Návrh zhodnocovania TKO 

* Umiestnenie technologickej linky na výrobu TAP/RDF 
-Cemjata 

* Výrobná linka TAP/RDF 

* Výroba elektrickej energie z TAP/RDF pre mesto 
Prešov 



Základné informácie: 



Zníženie 
skládkovaného TKO 

minimálne o 50% 

;:' 

Vývoj zákonného poplatku podľa 17/2004 
za zneškodnenie odpadu na skládke 
odpadov 

Položka 
odpadov 

/rok 

Komunálne 
odpady po 
vytriedení 
piatich 
zložiek 4) 

2014 2015 

4,98 € 4,98 € 

2016 a nasledujúce roky 

Poplatky sa zvýšia o 
koeficient priemernej ročnej 

miery inflácie zverejnenej 
Statistickým úradom 

Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny 

rok a takto zvýšené 
poplatky sa zaokrúhlia na 

dve desatinné miesta 

4,98 € 



ETAPY Zhodnocovania TKO 

* 1. Zhromažďovanie TKO 

* 2. Úprava TKO- Sušenie 

* 3. Triedenie 

* 4· Delenie 

* s. Mletie 
Výstupom je TAP/RDF 

* 6. Energetické zhodnotenie 

Výstupom je Elektrina 

a Teplo 

UKAZOVATELE 

* Počet novovytvorených 
pracovných miest 40 

* Rozloha 6.ooo m2 

* Vstupná investícia 8 mio 
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VLASTNOSTI TAP/RDF 

* Výhrevnosť 
* Vlhkosť 
* Rozmer 

* Zloženie 

14-17 MJ /Kg 

do 10% 

10-30 mm 

Plast 50% 

Textil 5% 

Papier 16% 

Ostatný 29% 

VYUŽITIE V PRIEMYSLE 

* ENERGETICKÝ PRIEMYSEL 

Výroba elektrickej energie: 
PYROLÝZA 

KATALÝZA 

* TEPELNÁ ENERGETIKA 

Výroba tepla 
SPAĽOVNE 

Napr.: Výroba Cementu (Holcim) 
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V_ýroba_IAP 

* https://www.youtube.comfwat 
ch ?v= B2IWw31znoA 

Pezinok 

Energe_tkkézhodnoten ie TAP 

* https:Jlwww.youtube.com/wat 
ch?v=rYM8NOrXgWU 

HU WTS- Gyor 
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