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Ramcova dohoda o poskytnuti sluiieb spoje4ch s odberom 

a nakladanim s odpadom 

uzavreta podra § 269 ods. 2 zakona 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnIka v zneni neskorgich 

predpisov (d'alej len „Dohoda") 

Odberater:  

Obchodne meno: 

Sidlo: 

KonajUca prostr.: 

1CO: 

ID  PH: 

Bankove spojenie: 

Cislo 

Kontaktna osoba: 

Tel.: 

E-mail: 

Zapis: 

(cralej ako „Odberater") 

Ptivodca:  
Nazov: 

Sidlo: 

Konajiici prostr.: 

ICO: 

IC DPH: 

Bankove spojenie: 

Cislo 

Kontaktna osoba: 

Tel.: 

E-mail: 

PALKOV s. r. o. 

Mlynske nivy 56, 821 05 Bratislava 

Pavol otek, konatel' 

45 926 921 

SK2023174483 
QAT-4  /14 CO c000 Goa, 	 44 

EKO - podnik verejnoprospegnych sluieb 

Halagova 20, 832 90 Bratislava 

JUDr. Daniel Hulin, povereny vykonom funkcie riaditera 

00 491 870 

SK2020887022 

Prima banka Slovensko, a.s. 

18105707008/5600 

Rastislav Ckmanec 

0911 420 315 

riaditel@ekovps.sk  

(d'alej ako „Ptivodca" a spolu s Odberaterom cralej aj ako „zmluvne strany"). 

Cl. I. 

Ovodne ustanovenia 

1. 	Ptivodca je prispevkovou organizaciou zriadenou postu porn podra zakona'6. 377/1990 Zb. 

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenim 

2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva mestskejasti Bratislava - Nove Mesto, 

konaneho dna 20.12.1990, ktory vykonava spravu majetku Mestskej asti Bratislava - Nove 



Mesto,Junáckal,Bratislavaalebómajetku,ktorýbolmestskejčastizverený.Pôvodcavyhlasuje,

žepritejtočinnostiokreminéhobrodukujeazbieraodpad.

2.     Odberatel. je právnická  osoba,  itorá je oprávnená podnikat' v oblasti nakladania  s odpadom,

a to  minimálne  s iným  ako  nebezpečným   odpadom.   Rozhodnutie  príslušného  správneho

orgánu, na podklade ktorého Odberatel. nadobudol oprávnenie podnikať v oblasti nakladania

s 'odpadmi tvor'í Prílohu  č. 2  tejtó Dohody. Odberateľ má  záuj.em Pôvodcom vyprodukovaný

3     ;ds:aan:o:::í:ltae:.t: ;aop|:tát;Tvuo:|aa !:;avszťdkaanžy; :,dďpaa|:e:čo|::tdkno:teí doáhmo:ny? ktorá bu de uzatvorená
1

na jej základe.                                          1

4.     Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  tčelom  tejto  Dohody  je  zabezpečenie  odoberania  a prípadne

:aášá:::a::|tal,a::n,ieaÁozhnoádkTaodc;vai:loadap:::šdknoods:,oíoanvlšae,kdop;dsuú|vaydper::::toovaDnoéhh:dpoôuľoadtcooTJ
opakovane.počastrvaníatejtoD+hody.

5.   :::,:r:toeity;:;oa::ľlka,s.ur',:,j:ep:idp:č:.d:a ,:,o,: r3:';e.ä;oaz:ás:;i,::,:osd,;:, :leo:eání:,pdôrvu.hdoc:

žiadne doplňujúce otázky či výh[ady, na ktoré by chcel Pôvodcu vopred (pred uzavret]'m tejto

Dohody)upozorniť.RovnakoOdberatel'vyhlasuje,žejeschopnýaochotnýzabezpečjt'plnenie

tejto  Dohody  v súlade  so  zákohom,  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi,  pokynmi

Pô\Jodcuazároveňpodl'asvojicrinajlepšíchschopnostíamožností.Odberateľvyhlasuje,žemu

nie sú  známe žiadne objektívne či subjektívne prekážky,  pre ktoré by nemohol  riadne a včas

odpad, ktorý je predmetom tejto,Dohody, prevziať a zaplatiť Pôvodcovi dohodnutú odmenu.

6.     Odberateľ preberá odpaid, ktorý je predmetom tejto Dohody od Pôvodcu ako tento stojí a leží.

7.     Zmluvné  strany  sa   zaroveň  dohodli  iia   tom,   že  Pôvodca  je  opráviiený  využívať  služby

Odberatel.a podl.a tejto Dohody podl'a vlastného uváženia a potreby, bez viazanosti vo vzťahu

k objemu dodaného odpadu, čo dberateľ berje na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

1                    Čl.  II.
Predmet Dohody

•;rjl::|;:a:dte:č:Tt,e:,t:o;š;n:,:;:;,,:dáaa|*:znvh::od:nz;a:;?;nnlc:ž:ae:k:dpňoov,:::s:,d;ar:uodšbpeerc:,f.::,::aevhe:

2     :oah;d°yd,k:at::ýct:Jt:reDd°mhe°t%ym bbd{ddúe :Tdebdezr;  p°r:::::tae,[`:Tk[:dpaônv,:dac:Todunz:::;:anT:, C;`:íspt::::

3    ::a:;,k:osed::ij:;io::o:h:o:d:ynľoe::;;veižp:r..(:äz;:b::š:a:;ieči;e:;;Í.::aežs::|:;j:p;r:::`a:d:;n:;b-e.z;reač,tn,;i:

p[.edpismi a uhradiť Pôvodcovi Za odobratý odpad dohodnutú odmenu. Odberatel` sa zaväzuj.e

pliiÉťsvojezá\.ä2kyšpecií-ikova+évpredchádzajúcejveteajopakovanepodobup[atnostitejto

4     :omv],:ľ`no:t sdt:ä:ťa:aoá;ehroa:::,ovžt[oáT;a ddaí:abdoeo:]e:tdonartasT,ce`,hvt`e:LnDnoohs:,dkyto:aeĺez:::ámpeôt::d:e;:
Dohody.

Dohody.                                                     1



Čl. III.

Práva a povinnosti zmluvn ch stlán

1.     Odberatel. sa  zaväzuje prijať odpad  od Póvodcu v u[čenom čase

•;p,![d:ia:

a určenom mieste. Zmluvné

dl.a tejto Dohody je si'dlo Odberatel'a,  t. j.

Odberateľ sa  ďalej zaväzuje odo\'zdaný

5úladc  s  platnými  a účimýmj  právnymi

vlastné  náklady  a   zodpovednost..

deň  odvozu  odpadu  aspoň  jeden  deň

L formou.

',``

i:e:::

strany sa dohodli, že primárnym miestom plnenia

M]ynské  nivy  56,  821  05  Bratislava  (miesto  plnenia

odpad  spracovať, zhodnotit',  prípadne  ziieškodniť

predpismi   v oblasti   odpadového  hospodárstva,   a
Pôvodca  spravidla  avizuj.e  Odberatel`ovi  konkrétn

vopred, a to telefonicky, e-mailom alebo inou vhodn

2.     Zmluvné strany sa dohodli, že dopravu odpadu do plnenia zabezpečí Pôvodca.
3    ::v,ood:: ':;::;;an,::íí:,ouvpá.žva: ocde:,aud :adTelreas,t:ľ:,`nke,|iaúpsoad láa:;J::a?e:.h:advyažlua,:tnpoôuv:::or:ĺ::

týmto účelom sprístupnit' a udržiavať v bezpečnom
•,,:,::.,!;;

rejazdnom stave.

4.     Zmluvné   strany   sa   dohodli,   že   Odberateľ  je   po

kedykol'vek od 7:00 hod. do 19:00 hod., nasledujúci

ný   prevziat.  odpad   v pracovný   deň,

nĺ, v ktorom bol pi'somne, elektronicky

Spôrvo;árcead:1;:;Veoomd.e;zmdaal:,uo'd;`a::`;f:::;:žez:ks:;avnoy]c:ô:roč:Cauk.u::ťe.ddo.:::ín.oat::;aáeu:;
deň, Odberateľ je povimý odpad od Pôvodcu prevzi ť v takto určený deň.

5.     Odberatel'  sa  zaväzuje  prevziať  odpad  od  Pôvodcui bezprostredne  po  tom  ako  sa  Pôvodca

s odpadom  dostaví  do  miesta  plnenia  podl'a  tejto  Dohody  alebo  na  iné  vopred  dohodnuté

miesto, následne ho protokolárne odvážit' v pri'tomnosti Pôvodcu a o tomto vystavit. Pôvodcovi

písomný dok]ad - tzv. váženku (d`alej  len "vážny list"), ktorý slúži ako potvrdenie o prevzatí
Odpadu.

6.     Okamihom   prevzatia   odpadu   Odberateľom   dochádza   kprechodu   vlastníckeho   práva   a

zodpovednosti za odpad na Odberateľa.

7.     V prípade ak Odberatel' bezdôvodne odmietne odpad od Pôvodcu prevziať alebo jeho dôvody

bude Pôvodca  považovať za  nedostačujúce,  zaväzujd sa  Pôvodcovi uhradit' zmluvnú  pokutu

škoo:y:š:ec:]ooo=:ozvsat:=aEr:,::::ks[::;rsoúvve,:,aoc:bse=:;ejvzaanTĹz:,=suk[:::[:n:;v::;:á[uvtzpno,:[=::rt
za uskladneníe a pod.).

8.     Za  Odberatel.a  môže odpad  prevziat' iba  osoba  k to+uto úkonu  osobitne  písomrie poverená

Pôvodca   si  vyhradzuj.e  právo  neodovzdať  odpad  Psobe,   ktorá  sa  nepreukáže  písomným

poverením Odberatel.a na prevzatie odpadu. Za účeloh overenia totožnosti poverenej. osoby ).e
Pôvodca oprávnený vyžiadat' si od poverenej osoby dbklad totožnosti.

9.     odberateľ   je   povinný   si   na   viastné   náklady   zabézpečit'   všetky   potrebné   povolenia   na

::S::tron:tan:ávp::::'an:o::::e::;e:o:u'čd.yĹao:;akttaokreútĺbpuodveol::.an:ž:a::,žuaáopj':,-vnseu::s?::t:
s plnením tejto Dohody.                                                            ,

10.ľeavys:|nuet:1ee:::::bie:tonaDoshp::šn::zp:ľ::::s:ítravnyy],;:::úyct,::s|VmoJuzsäč::::;ť,ak:3:a;bbe:::

záväzných právnych predpisov. Na všetky o§obitné pqdmíenky požadované od Odberateľa po

Pôvodcovi je tento povinný pôvodcu písomne upozorhit` vopred v primeranom predstihu.

11.  Odberateľ  sa  zaväzuje,  že  pri  poskytovaní  plnenia| podľa  tejto  Dohody  bude  postupovať

v súlade s ustanoveniami príslušných právnych norierii Európskej únie a Slovenskej republíky,



naj.mä  v súlade  s ustanovenian+i  zákona  č.  79/2015  Z.z.  o odpadoch  a s maximálnou  mierou

odbornej  starostlivosti,

s odpadmi možno požadovat.:;°aťRro°vnňa°k:s:
ako  osobe  odborne  spôsobilej  na  úseku  nakladania

Odberatel. zaväzuje, že pri poskytovani' plnenia zaistí

starostlivost.   obezpečnost`   a ofhranu   zdravia   pri   práci   a  pri   poskytovaní   plnenia   bude

postupovat.    v súlade    s    ustatoveniami    pr]'slušných    právnych    noriem    Európskej    únie
a Slovenskej  republjky,  iiajmä sú]ade s ustanoveniami  zákona  č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti

a ochrane zdravia pri práci a o Zmene a doplneni' niektorých zákonov.

]2;ro:v:::s:t:n:e;í::p:ee:r:a:a:LŠp:o:v;:#;a;:caĽ:a:;];a:žtd:ťe:ĺä:d];or:o:t:r::L:avv:SdĽnL:,s:t:c:ps[:ľ:so]:c],ecg:s:abtLLavsot:

Čl. IV.

Od+enazaplnenieodberatel'a

1.     Odmena  za  poskytnuté  plnenie| Odberatel`a  bola  zmluvnými stranami  dohodnutá  v súlade  so

zákonom č.18/1996 Z. z. o cenáéh v platnom zneni'.

2.     Zmluvné strany sa dohodli na o'dmene za každé plnenie jednotlivo tak, že táto sa bude odvíj.at.

od váhy prevzatého odpadu. Odmena  za  1  kg (jeden kg) prevzatého odpadu je stanovená vo

výške  ceny  podl.a  aktuálneho  jednotkového  cenni'ka  Odberatel`a.  Celková  cena  za  jednotlivé

plnenie sa  vypočíta  ako násobok váhy prevzatého odpadu v kilogramoch a jednotkovej ceny

pre ten-ktoĺý druh odpadu podl.a  Prílohy č.1.
3.     Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  kodmene  dohodnutej  podl`a  tejto  Dohody  sa  pripočíta  daň

4    ;ôpvr;ddac:e,Je :;:anv°[::n;Dvpy:t)a v:ti:tduba:rnaet'e,:::kf: k;:ar:::et:e:p:::t]:íamr.a za ::[sna:í`:;opsr::::
predpismi.

omdEmesiaca za vykonané odbery

5.     Splatnosť  každej  faktúry  je  z

adu v príslušnom kalendárnom mesiaci.

vnými  stranami  dohodnutá  na  štrnást.  (14)  dni'  odo  dňa  jej.

vystavenia.                                                 |  t

6.     Zmluvné   strany   sa   dohodli,   ž}e   Odberateľovi   nevzniká   v súvislosti   s   d`alším   nakladaním

(zhodnoteiiím,  pri'padne  znešk
zl`avu z plnenia v prospech Pô

eni'm) odobratého odpadu  žiadny nárok na  odmenu,  resp.

u či akýkol`vek iiiý benefít.

Č1. V.

Trvánie a skončenie

1.     Táto  Dohoda  sa  uzatvára

účinnosti.

2.     Zmluvné  strany  sa  dohodli

ukončit. písomnou dohodou

Dohody, sankcie

a  dobu  určitú,  a to  na  dobu  štyroch  (4)  rokov  odo  dňa  jej

že  pred  uplynutím  lehoty trvaiiia  tejto Dohody je  možné ju

zmluvných strán.



3.    Pôvodca  je  oprávnený  od  tejto  Dohody  odstú

zákonníku,  pri podstatnom porušení povinnostj]ztozs:r::;.d3:bue::tde:.:,ý:]:ova::Cdhô°vdond°o:
uvedených v tejto Dohode.                                           |

4.     Pôvodca je oprávnený od tejto Dohody odstúpiť aj z nasledovných dôvodov:

;:vÍ:Í

vziat' alebo jeho dôvody bude Pôvodcaa)   Odberateľ bezdôvodne odmietne odpad

považovat. za nepostačujúce,
b)  Odberatel. v  súvislosti  s  odberom  a/alebo r|akladaním  s odpadmj  či  pri  plnení tejto

Dohody poruší právne predpisy,

c)   Pôvodca zistí, že Odberateľ poskytuje plnehia nekvalitne,

d)  Odberatel'  poskytol  a/alebo  poskytne  Pôv4dcovi  akékol'vek  nepravdivé,  ni.presiié

alebo neúplné údaje či vyhlásenia.

e)   Odberater sa dostane do omeškania s úhradou akéhokoľvek nároku pôvodcu podl`a

tejto Dohody alebo čiastkovej dohody uzatv

5.     Odstúpením od Dohody zanikajú všetky práva a

renej na jej základe.

ovinnosti strán z Dohody s účinkami c}`

alebo v súvislosti s touto Dohodou, alebo akoukoľvek čiastkovou dohodou uzatvorenou na

jej podklade.
7.    Zmluvné   strany   sa   dohodli,   že   Pôvodca   je   oprávnený   ukončit'   Dohodu   pi'somnoii

výpoveďou bez udania dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu v dvojmesačnej výpovednej

dobe,  ktorá  začína  plynúť od  prvého  dňa  mesiaca,  ktorý nasleduje po mesiaci,  v ktorom

bola výpoveď adresátovi doručená.

8.     Uplynutím   výpovednej   doby   zanikajú   všetky   práva   a   povinnosti   strán   z   Dohody

s účinkami ex nw7tc, okrem práva na náhradu škody, na zaplatenie zmluvnej pokuty a práv

a povinností,  ktoré  podľa  zákona  alebo  ich  charaktcru  majú  trvať  aj  skončení  platnosti

a účinnosti tejto Dohody.                                                 '

9.     Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každé porušenie povinnosti odberatel'om podľa tejto

Dohody sa považuje za podstatné.                              '

ĺ°Znma[nučvnnýecit=aá:šks:vd::;::]::ev;p:;;]aej::rc:=::,:!n::h::;ear[:tbe::esd::::]:;:ha:[Í:kko°;;::

dohôd uzatvorených na j.ej základe, vzniká Pôvodfovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške

0,05 % zo sumy s ktorej úhradou sa Odberatel' dostal do omeškania, a to za každý aj začatý
1

deň omeškania.

11.  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak sa ukáže akékol.vek vyhlásenie Odberatel.a ako

nepravdivé  alebo  ak  Odberatel'  poruší  akúkol'vťk  svoju  povinnosť,  ktorú  táto  Dohody

označuje  ako  podstatnú  a táto  Dohoda  neustanóvuje  inak,  vzniká  Pôvodcovi  právo  na

zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ za každé jednotlivé porušenie povinnosti Odberateľa, a to

aj opakovane.

123:|pal:taebneízmp:č:iuávzn:j|:;::uýpn.':i:.duo;kn:uptáv?::;n!::satLoaddb|:rpa:evl;ads.pol:,it;::;:::::t',š:;odrí

v celom rozsahu.



1                 Čl. vl.

fáverečnéustanovenia

ĺ    ::::vDn°e:?dzaásnt:dp::::aa #cnh°Sztia[:;:aýzc:jes:r:::VAní snt:::íd:d; foň:;?s::::°t:,:: ;°odhpoí:;

v ten  istý  deň  oboma jej  z+luvnými  stranami,  za  rozhodujúci  deň pre  nadobudnutie jej

platnosti sa bude pokladať deň, v ktorom druhá zmluvná strana podpíše Dohodu neskôr.
Dohoda   nadobúda účinnoSť   dňom   nasledujúcim   po   dni   j.ej   zverejnenia   vsúlade   s

ustanovením   §   47a   Obč
nadobudnutie  účinnosti  D

tomu žiadne výhrady.

vpáozduj

nskeho   zákonníka.   Odberater   berie   na   vedomie,   že   na

ody  sa  vyžaduje  jej.  zverejnenie,  s čím  súhlasí  a nemá  voči

2.     Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  vpri'pade,  ak  sa  zásadne  zmenia  podmienky,  ktorých

splnenie  považujú  za tatné,  zosúladia  Dohodu  s aktuálnym  stavom,  vo  forme  jej

písomných dodatkov, ktoré |budú chronologicky číslované. To, že podstatná zmena nastala
a v čom spočíva je povinná breukazovať strana, ktorá zmenu navrhuje. Na zmenu Dohody

podľa tohto ustanovenia nehá navrhujúca strana právny nárok.
3    ;:i:;[:;t:,;:::e:síteavn;;v:::ia[oe=jn;§;,::Ts:a:npso:s;::;:kt;:nrža;i:;tss:č:a:;:;víi[:an,nieata;elp:r::;nne;:Í:]ž=e;t:[Í

čonajviacpribližujezmyslutaúčeluDohody,pokiarpriuzatváraníDohodyzmluvnéstrany

4.    :átt°o°:á:::dbara:[ad:::ĺ:phaydóch  neupravených  v  nej   riadi  ustanoveniami  Obchodného
zákonníka. Toto ustanovenie sa považuje zároveň aj za dohodu o volbe práva  (slovenské

5.#vvr°h)=ap=í:::eht:ertee:#]o°:;:Soiy;:|:Vvnnyýi°srt[raadn°ák*predioženýtak,abymaiidostatok
času   sa   s ním   zrozumiteľ+e   ajednoznačne   oboznámiť   pred  jej   podpisom.   Ohl'adom

vysvetlenia  textácie,  použitých  pojmov  či  ich  významu  nevznáša  žiadna  zo  zmluvných

ianu t:jt? Dohody žiadne požiadavky a otázky a vyhlasuje,  že
strán na druhú zmluvnú st

v tejto súvislosti nemá žiadrie pochybnosti o zmysle všetkých ustanovení tejto Dohody.

6.:eazž:::::::,ot;eznri:tet.?';oa:šľe::;yoíeo|::tsrt:bs:e;.:.yakc`ea:aňťo:,sč:::aen:Jse;rá:ea':.T,zir.l:::ý::

strán.  Výklad  tejto  Dohodý  nesmie  protirečiť  tomu,  čo  i.e  vjej  slovách  a vetách  jasné

rozhodovaní     v dobrej

a v obhájiteľnom  záujme,

::j::::ž::;::E::s,:,znyak:;qévvn;,::[ree=:erĽestsapnôos;eb:[íe::::abhynsuct;::nve,t:]:;mDaotĺaoä::úd]"če]
8.;trrea:;íp::o:a:cshaybnneops]taí:ops,ttdoos;]o::j;:Dao[ľaodpyr::epbeac:útdomp::,rys:rnaons;,,ví,:]apdoadt.],:azt,:::ä;



9    ;j:;:dĺô;v:o:::t;:jp:i:on:or;::|:e;:;::`;Í:d:::,:nh:u,čo:;::t'áJ:oľ::ľnoodsíí'J:an:?o|:y::ud:eš:otait;e:`:sztá:roei:::.

nevyplýva,  že  túto  časť nemožno  oddeliť od  ostatného  obsahu  tejto Dohody.  Zmluvné

strany  týmto  deklarujú  svoj  záuj.em  na  zacho

najširšom  rozsahu,  to  znamená,  že  za  situácie

neplatné ustanovenie je oddeliteľné od zvyšku D

10.  Zmluvné strany vyhlasujú,  že pri rokovaní o uz

a včas  požiadat' o právne  poradenstvo / právnu

poradenstva / pomoci (ďalšie služby), potrebné
dotknutého touto Dohodou.

11.  Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť n

poruche,  ktorá  ich  robí  na  tento  právny  úkon
vyhlasujú,  že  pri  uzavieraní tejto Dohody  nikto

tieseň,   neskúsenosť,   rozumovú   vyspelost',   ro

finančnú závislost. alebo neschopnost. plniť si zá

na  to,  že  pred  uzavretím  tejto  Dohody  mali  n

platnosti  tejto  Dohody  v čo  možno

písanej  v prvej  vete  sa  predpokladá,  že
hody.

vretí tejto Dohody mali možnosť riadne

pomoc  (právne služby)  a o d'alšie  formy
re uplatňovanie alebo bránenie ich práva

právne úkony, a že nekonajú v duševnej
espôsobilými.  Zmluvné  strany  zároveň

najmä  nie  druhá  straiia,  nezneužila  ich

rušenie,    dôverčivost',    l.ahkomyseľnosť,

äzky (akékoľvek),  a to najmä s ohl.adom

)žnosť  riadne  a včas  požiqdať  o právne

poradenstvo / právnu pomoc (právne služby) a o ďalšie formy poradenstva / pomoci (ďalšie

12KaždázozmluvnýchstránvyHasu]e,že]epln!spôsobiláaoprávnenánatentoprávny

služby), podľa vlastnej úvahy.

úkon,  že nikoho neuviedla  do omylu  a ustanovenia  tejto Dohody obsahujú jej  slobodnú,

vážnu,  určitú  a zrozumitel'nú  vôľu,  prejavenú  bez  tiesne  alebo  nápadne  nevýhodných

\       podmjemk.
13.   Zmluvné   strany   zhodne  vyhlasujú,   že  si   túto  Dohodu   pozorne   prečítali,  jej   obsahu

porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami  ju podpisujú.
14.  Táto Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, pričom Odberatel' obdrží po jednom

(1) vyhotovení a Pôvodca obdrží dve (2) vyhotovenia.
15.  ZmLuvná strana berie na vedomie, že v súvislosti éo spracúvaním osobných údajov a/alebo

osobných  údajov   členov   štatutámeho   orgánu,   spoločníkov/akcionárov,   zamestnancov

a poverených  osôb  druhej  zmluvnej  strany je vidzaná  povinnosťou  mlčanlivosti  v súlade

s čl. 90 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 20,16/679 z 27. apríla 20] 6 o ochrane

fyzických  osôb  pri  spracúvaní  osobných  údajoľ  a  o  vol'nom  pohybe  takýchto  údajov,

ktorým sa  zrušuje smernica 95/46/ES  (všeobecnéi nariadenie  o ochrane údajov)  (ďalej  len

Nariadenie`') a ust. § 79 zákona č.  18/2018 Z. z. io ochrane osobných údajov a o zmene a

doplnení   niektorých    zákonov    vznení   neskorších    predpisov    (ďalej    len   ,,Zákon").
1

Zachovávat'  mlčanlivosť  podl'a  tohto  bodu  Dohody  sú  povinní  aj  jej  zamestnanci,  jej

štatutárni  zástupcovia,  členovia  jej  štatutárneho |orgánu,  kontaktné  osoby  ako  aj  ostatné

::ov:Ľo::.opr:d|Par;:::.d::jáu3k.ýh:ä;`:aeä,a.::,ôrsvoá:f,:o::n.::náa.kht:d,sbo::ť:Ĺ::z::.aaJ,::
zmluvná strana berie na vedomie a nemá voči tqmu žiadne výhrady.  Zmluvná  strana sa

zaväzuje vopred poučit' všetky osoby podľa tohtó bodu Dohody o povinnosti zachovávat'
1

mlčanlivost',   a to   aj   po  zániku   ich   právneho  Vzt.ahu    k  zmluvnej   strane,   a o rizikách

a nárokoch spo]ených s porušením tejto povinnosti.

16.  Zmluvná  strana  berie  na  vedomie,  že  druhá  zmluvná  strana  §pracúva  jej  osobné  údaje,

osobné údaje členov jej štatutárneho orgánu, štatútárnych zástupcov, kontaktných osôb a



jej zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu na tiCel pinenia podra tejto Dohody. Zmluvna 

strana zaroveii vyhlasuje, e osoby podra prvej vety tohto bodu boli pouCene o ich pravach 

v oblasti ochrany osobOch tklajov a povinnosti zachov6vaf mICanlivosr, o potvrdzuje 

svojim podpisom. 

17. Zmluvne strany vyhlasujii, e sit oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatmimi 

pravnymi predpismi v oblasti ochrany osobrVrch tadajov, Co potvrdzuju svojim podpisom. 

18. Zmluvne strany vyhlasujii, e prijali nalelite organizaCne a technicke opatrenia na 
zabezpeCenie ochrany osobOch ticlajov, a to najma pred ich zneulltim, zniCenim alebo 

stratou akkmkorvek sposobom. 

NeoddeliterOmi prilohami tejto Dohody 

Priloha•e. 1 - gpecifikacia predmetu zakazky — jednotkov).T cennik 
Priloha C. 2 — Prislugne opravnenia na poskytovanie pinenia 

Povodca: 

EKO — podnik verejnoprospe§nkch slidieb 
zast: JUDr. Daniel Hulin, poveren vftonom funkcie riaditera 

EKO -podnik VPS 0 
Halatova 20, 832 90 Bratislava 

1CO: 00491870 DI: 2020887022 
IC DPH: SK2020887022 

if. (a 2.1%a 

/\
odtlaZok peaatky a pod is 

Odberater: 

PALKOV s. r. o. 
konajUci prostr.: Pavol otek, konater 

PALKOV s.r 
DRUNOTNE SUROVINY 
Pllynske Ni-56, Bratislava 

1b0:45 926 921, It DPH:5K2C23174483 
 

w.palkov.sk  

	 dna fs./°-24  
odtlaZok peaatky a podpis 



Prl'loha  č.  1

Špecifíkácia predmetu zákazky

Katalógové čís]o odpadu Názov odpadu
1

15  0101 Obaly z papiera   a lepenký:

Kartón a obaly z kartónu
1 7 04 05 Železo a ocel.:

Upravené max  150x50x50platne,nieroxory/

[m,hr+8mm/tahanéprofilyl,U,L,O,
Upravené +4 mm, Neupra ené +8 mm. Iiatina, /NIE kanálove poklopy-
ani podrvene/,  Fe+8 neuptipvené- nadrozmer
Neupravené nadrozmer/h [. min. 4 mm/, ROXOR čistý nie z dĺvičky

iiiiiii Fe triesky,  rafinácia ROX R v klbkách, ROXOR z drvičky



OKRESNI`;/ 
ORAD 
BRATISLAVA 

odbor starostlivosti o kivotne prostredie 
oddelenie ochrany prirody 

a vybranYch zlokiek kivomeho prostredia 
1om8ikova 46. 832 05 Bratislava 3 

   

Cislo: OU-BA-OSZP3-2018/098591 /MEI I 	 Bratislava, dna 22.10.2018 

Rozhodnutie 

Okresq firad Bratislava. odbor starostlivosti o kivotne prostredie. oddelenie ochrany prirody 
a vybranYch zlokiek kivotneho prostredia prislugnY podra §5 ods.1 zAkona d.525/2003 Z.z. o §tatnej sprive 
starostlivosti o kivotne prostredie a o metre a dopineni niektorch z.akonov a zakona Z'.180/2013 Z.z. o 
organizacii miestnej gtatnej spnivy a o zmene a dopineni niektorych zakonov-  v zneni neskorgich predpisov 
a podia §108 ods.1 pismin zakona e.79/20I5 Z.z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorYch zakonov 
(d'alej len zakon o odpadoch). v snlacle s ustanoveniami zakona e".71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni 
neskorMch predpisov 

predliuje 

podia §97 ods.I7 zakona o odpadoch plamosr rozhodnutia Obvodneho nradu tivotneho prostredia e.01.1-
BA-OSZP3-2015/054322-d/PAEill zo dna 26.10.2015 zneni jeho zrneny rozhodnutim Okresneho Ciradu 
Bratislava. odboru starostlivosti o kivoine prostredie. oddelenia ochrany prirody a vybranYch zlokiek 
kivotneho prostredia e.OU-BA-OSZP3-2018/024728/PAE/II zo dna 10.10.2018. ktore je vydane vo veci 
udelenia snhlasti na prevadzkovanie zariadenia na zber odpadov podia §97 ods.I pism.c1 zakona 
o odpadoch spoloenosti PALKOV s.r.o., Mlynske nivy 56, 821 05 Bratislava. ICO: 45 926 921 do 
21,10,2023. t.j. vo vSroku rozhodnutia nr'Si text .,eas, na ktori,  sa siihlas uderuje: Sahlas vydava tunajin 
Urad na dobu tir616. do 25.10.2018-. 

a nahradza nov);in textom takto: 

Cas. na ktoK sa sahlas uderuje: Salas vydava tuna.0 nrad na (lobo wenn. do 21.10.2023. 

Ostatne easti vo vYroku rozhodnutia Obvodneho Oradu kivotneho prostredia e.OU-BA-OSZP3-20151 
054322-d/PAE/II zo dna 26.10.2015 v zneni jeho zmeny rozhodnut Z.011-BA-OSZP3-2018/024728/PAE 
/II zo dna 10.10.2018 zostavaju nezmenene. 
Toto rozhodnutie je neoddeliteinou sireasfou rozhodnutia e.OU-BA-OSZP3-2015/054322-d/PAE/II zo dria 
26.10.2(115'. zneni jeho zmeny rozhodnutim e.OU-BA-OSZP3-2018/024728/PA E/11 zo dna 10.10.2018. 

0 d 	II (1ii en i e. 

Spoloenose PALKOV ss.o. pokiadala tunajSi nrad listom dorudenYm dila 22.6.2018 o predikenie 
platnosti rozhodnutia e.OU-BA-OSZP3-2015/054322-d/PAE/11 zo dna 26.10.2015. ktore bolo vydane vo 
veci ridelenia sUhlasu na prevadzkovanie zariadenia na zber oclpadov $ nazvom ..Zbenia kovovS;ch a inch 
odpadov - PALKOV. Mlynske nivy 56, Bratislava - Rukinov-. 

Zatatie konania vo veci prediknia platnosti sithlasu tunajgi irrad °mama neastnikom konania 
I istom Z.01.1-BA-OSZP3-2018/09859 I /PAE/I I zo dna 10.10.2018. 
Udastnik konania. Mayne mesto SR Bratislava. v ureenej !chow nevznieslo namietky k predikeniu platnosti 
suhlasu prevadzkovanie zariadenia na zber odpadov. 

Podra zakona e.145/1995 Z.z. o spruziveh poplatkoch v zneni neskortich predpisov kiadater uhradil 
spravny poplatok vo vYilie 4 cur kolkovou znamkou, nakorko vydanie rozhodnutia o zmene udelenych 
stiltlasov podia pismen a) ak s) podlieha spoplameniii (priloha sadzobnik spravnych poplatkov. east' X. 
Zivome prostredie. polokka 162 pisin.)). 



OkresnY,. urad Bratislava. odbor starostlivosti o 2ivotne prostredie. oddelenie ochrany prirody 
a vybran'elt iIohkkivotneho prostredia po presknmani predlole4elt dokladov rozhodol tak, ako je 
uvedene vo qrokovej dasti rozhodnutia. nakolko nedoMo k zinene skutoenosii. ktore su rozhoduji.ice na 
vydanie snhlasu. a 21adose o pred12enie sliblasu bola dorueena tunajMeinti Oradu viac ako tri mesiace pred 
skoneenim platnosti snhlasu. 

Poutenie o odvolani:  
Proti tomtit° rozhodnutiu moino podat' odvolanie podl'a §§ 53 a 54 &Aorta 6.71/1967 Zb. o spravnom 
konani v zneni neskorgich predpisov do IS dni odo dna jell° dorueenia na Okresnji (mad Bratislava. odbor 
starostlivosti o iivotne prostredie. oddelenie ochrany prirody a v ybraneh zlo2iek 2ivotneho prostredia. 
Tomaiiko. a 46. 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie mo2no po vyeerpani opravn5ch prostriedkov 
preskiimar sndom. 

vednea odbow 
starostlivosti o 2ivotne prostredie 

Okresneho nradu Bratislava 

JLIDr. Elena Jaclud'ova 
poverena zastupovanim 

Rozhodnutie e. OU-BA-OSZP3-2018/098591/PAE/11 zo dna 22.10.2018 sa dorueuje: 
— PALKOV s.r.o.. Mlynske nivy 56. 821 05 Bratislava 
- Fllavne mesto SR Bratislava. Primacialne nam.l. 814 99 Bratislava 



 

OKRESW 
ORAD 
BRATISLAVA 

1; 10-  ,7818,  

oclhor starosilivasti o ."/„ivotne prostredic 
oddelenie ochrany prirod 

'ybranch zlo2iek 2ivotneho prostredia 
TamiAikova 46. 832 05 Bratislava 3 

   

OU-BA-OSZP3-2.018/024728/PAL .11 	 Bratislava. dila 10.10.2018 

Rozhodnutie 

OkresnY Urad Bratislava, odbor starostlivosti a kivolitc prostredie. oddelenie achrany prirody 
a vybranYleh z102iek Jvatného prostredia prislu§ny podra §5 ods.1 zakona 6.525/2003 Z.z. a ;tainej sprave 
starostlivosti a 2ivotne prostredie a a zinene a dopineni niektorych zikonov a zakona 6.180/2013 Z.z. a 

organitricii miestriej tatnej sprdvy a a zmene a dopineni niektorych z_akonav v weal neskorgich predpisov 

a podra §108 ods.1 pism.m zakona 6.79/2015 Z.z. a odpadoch a o zmene a dopineni niektorY,ch zakonov 

zneni neskorgich preclpisov (d'alej lea zakon a odpadoch). v !sfilade s ustanoveniami zakona C.71/1967 

Zb. a spravnam konani v weal neskoriich predpisov 

meni 

podra §114 ads.1 pism.a bad 2. §97 ads. 17 zakona a odpadoch rozhodnutie Okresneho firadu Bratislava. 
odboru starostlivosti a ivotne prostredie. oddelenia ochrany prirody a vybraqch zlokiek kivotneho 
prostredia 6.0U-BA-OSZP3-2015/054322-d/PAE/11 zo dna 26.10.2015. vydane vo veci udelenia sfililasu 
na prevadzkovanie zariadenia na zber odpadov podra §7 ads.1 pism.d zakona 6.223/2001 Z.z. a odpadoeh 
a o zmene a dopineni niektorY•ch zakonov v meni neskoiSich predpisov spolodnosti PALKOV s.r.o.. 

Mlynske nivy 56. 821 05 Bratislava. ICO: 45 926 921. nasledovne: 

text vy,Tukti rozhodnutia nahradza nov*, m znenim 

Okresny firail Bratislava, odbor starostlivosti a 2ivatne prostredie, oddelenie oehrany prirody 

vybranYch zloliek 2ivotneho prostredia prisluAnY,  pada §5 ads.1 zfikona 6.525/2003 Z.z. aStatnej spraw 

starostlivosti a'2ivotne prostredie a a zmene a dopineni niektorych zakonov a zikona 6.180/2013 Z.z. o 

organizacii miestnej Atatnej spravy a a zmene a dopineni nick-R-16.6 zakonov v meni neskorMch predpisov 

a podra §108 ods.1 pism.m zakona 6.79/2015 Z.z. a odpadoch a a zrnene a dopineni niektorych zakonov 
(d'alej lea zakon a adpadoch), v sfilade s ustanoveniami zakona ;:..71"1967 Zb. a spravirom konani v zneni 

neskoriell predpisov uderuje 
S 11111as 

pada §97 ads. I pism.d zakona a odpadoch na prevaclzkovanie zariadenia an zber odpadov spolo6nosti 
PALKOV s.r.o., Mlynske itivy 56, 821 05 Bratislava. !CO: 45 926 921. 
Zariadenie je umiestnend na Mlynskych rtivach 56 v Bratislave - Rtainove, pare. reg. .,C" KN 15368/57. 

58. 59. 83 v k.u. Nivy. 

V zariadeni sa povoruje vvkanavar zber nasledoviiVch druhov odpadov: 

6. (Iruhu: nazav druhti acipadu podra vyhldIcy 6.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalk 
odpadov: 

kateg.: 

020110 odpadove kovy 0 

030308 odpady z triedenia papiera a lepenky tirZenVch na recyklaciu 0 

120101 piliny a triesky zo 2eleznych kovov 0 

120102 prach a zlomky zo 2eleznych kovov 0 

120103 a trieskv z neeleznYeli kovov _piliny 0 

120113 odpady zo zvarania 0 

150101 obaly z papiera a lepenky 0 

150104 obaly z kox ti I) 



lúol  17 ž€lezmékov\                                                                                                                                             j      0
[6() 118170201 m;Ž.cleziié  kúy\'`                                                                                                                                                              í       0

jr+` ť, !0
1 702Ĺ)2 +l'ri 0_
1 ?fflo 1 ľ  ,miľ.  hr`,, ,, -  "hiŇdt \

! 70402 hlinik                   -                                                                                                                                                                      !       0

1 7040.3 l`h`\ \\ io
I 7040é' zinnk !0
17()405 žúelezonoc@I.                                                                                                                                                                         1       0

1704(]6 c;in                                                                                                                                                                                              Í       0

170407 zmješané kov\`                                                                                                                                                       Í      0
' 704 1  1 kábie inésko ti\.edcné \t  l70410                                                                                                              í      0
' 9100t OLifmdzožeie7L*1ill]€€ic      1                                                                                                                                            j       o

i(j1002 odpad z nažele=iH!ých kovL|`'                                                                                                                        !      0
! 91 2$2 ŽČ;`lezné kťivv !0
! 912$3 r!ežK= l e#né ko\' `' !0
200 I U ' mpjeľ ä lgpenka !t)

200 1 04 obalv z ko`jii 'C)

200 14Q kovÍ 0
20014001 meď; bron2. mos{idz 0
300 14t)02 11Iinll 0
20014003 olo\m                                                                                                                                                                                                1 0
20fl 1 4004 il'ul 0
20014005 Ž.€13ŽO  a Q€Cľ ()
20014006 #111                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ! 0
20014007 zmiäšďnč  Ŕ{)vy                                                                                                                                                                      ) 0

č. druhu: Éiázov dľuhLi odpadii:                                                                                                                                                 ! kateg.;

l „t 'n obnl.v obsaliujúce zvyšky iiebezpečných láiok alebo kontaminované nebezpečnými
N)

látkami

1  '50 I   1  '
kovo\,Áé obaly obsnhuji.tcc itebpzí]c'čmý tiihý póro`ĺitý základi`ý materiál (mpr` azbesi) !N
vi.á{"ii. prizdnvch ílakovýSh iiädob

' 70409 ko\'Qví' Údí}ad kontíminovBný nebezpBčnými  lätkam iN

' 704 ] 0 káb!e obsflhujricÉ olsj.  uho|n}'; de€ht a iné nebczpečné  läiky iN

ELr;KTRool)pÄDv:
čí.51o ná7.Qy druhii ndpíidH pndl.a \'yhlášky č..36S#O 15 Ž.jí„ kťoroii m us{ano\'iijc Katälógdpadov: kaťcg,:
\1'  1'1\„:

] 603  1 ít vyridemé zariadLitia iné ako uvedené v  16020t) až  16()2 t 3 0
20# 1 3 5

vyradené elekiričké a eltlkiroiiické znriadenja Éné aŔo uvede(ié v 200121  ď 2Q0 I 23.
N

®bsaliuiL'ice  i`cbčzpečiié č.i#ii

20nl3Í,
v}`'ľadeiié cli>ktrické a elektľ.mické Žariadciija  iiič ako  u\'Lgdeiié v  200121, 300123  a20('135

!Q1

Súhlas sa \'zťíil`uje iia ?~bi]ľ elL.ktroodpad{)`'.  [.j.  na zbčľ eleŔ!rozaľiadllij,  ktoľé sú  odpadom. a Sú iivedĹ`Íié
v prilolie  č.7  a  tq  v}lilé`išk}  č.3 73t'2915  ZTz.  D Í`}7.§ircnej  ľÁodpuveúnosii  y}''rQbcov  vyhmdĹiiých  vj/TobkQ\  fl ii

Li&k!adaii ĺ s  v}`hradčnjmi  prúdi}ii  tidpndqv  n  Lo  na Íiaäj€do\/^]`é  kai€góriL.:

elektroodpad F. ostaín}`JcÍŤ  včlkýcli ©l€k{ľ®ť.ariad.`ni:
~        kai§gória  L5-l.16`  l.19{príloliač.7}

-        kategóriti  L3.8.l  -8.7,8`9,8.10.`j.5íUO`l,  to.3-106Sipi.ílohač`  8)



clektľ®[lpzid  z ÔštamúÝch  malých elck[rozaľia{lční:
~        k&t€gória  2.1   ~  2.13.2.  3.1   -:S.4`  3.ó  -3.=6,  4.1,  4.3  ~  J,{j,  ó.I   ~  6,q.  7.1   -?,7.  8.1   ~  8.6<29  9.1   -{).4

(pľílohy č.7)
-        k&tegóľin 3`2 (prilQjiač.8)

Sl§k{rQ©dpad  z Č!sy€tľ®`!aeícli ?Áqriadem.:
~       kat€górla 5.2(prilohač.7}

rip_Ô_sob mkladania s odB}aÉmi:
Zltromažďo`<ai}ieg wied€n ie a dočasná iiloženie ®dpadov  m  úč€l  ielt  pr€pravgĺ do  za!iadsi)iu n{i  spmccivanie
dpadQV,

Podmi€nk\' súhkisti:
Á" (Špe\meiiň  p]ticha}`{ .     Odpady iivedgiičy v €ab.  A k.iťegórie o§iľiĺný o{lpad. b`idú  sklado`'ané  v objektč

odp€id}r  uvt'dené'  \ĺ tab.   8  kaťegóľig  ncbczpečný  odpad.   l)iidú   sktadítvané  v objekte  „8`.  ťmur®vnnä
ha!a).

2.    OkamžŔŔ Ŕ#pítciu §kladu neb€zpečnýcli Qdpiidovje max. 5t
3.    V  be{ó"vých  kéjflcii mó?.u  byt' skladov@i`é kovové odpady ~ čjsté pJcchy. tyčč, ple[ívá a pod„ Ôstatnii

kovové c!dpad}`  musia byi{ zl}ťomažďov€iné  v k®niajneľoch  umiesttiených  na spevnenej  ploĹ`lie`  V čass
zľäžok miisia byť. kontajneľy pľ©kr}ié tak. ahy dažd`o\ĺá `'®da do nich nevnikala.

Techriické dmienkv revád7.k
objckt .`A"
--      Ôp[oimáe s u.ffimykaťel.iiou bľánč!ii

-      kämerovťr bezp€čnť}siný §}Ť-stém
-      mQsicivävália
-     sp€vngná nLinjpii lačná pltichs ilďkaniilizomá do vnútr{)aroälovej kanali2úeic
-      oi}jgkt §lúžiaci m sďmiiiištm{i.`me účely.i Laktiež.úo so€iälfie zázemie pral`ovniLo\<
-      b€tói")vé kóje (pre skladovai]i€ pozinka`.nnél}o plecliii}
~     yeľkaobjemovť` konťajnilľ}'
-     "nipukičná {eclinika -vysokozdvižné v®zíky` pale{{)vé voľi'k}'

fibjeki tťB"
-      muľQva}iá haía s ii§prí€pustnou  podiri`ou. uzamykaieľná. s priľodzĽmýiŤ"eiraníN`
--      kc!ntajnerý' na sklad®vanie tiehezpečnýGh Bdpiidov€ váhÁ!

Zbsr e l©klroLdB&
Oddelený zbcr elektmodpndu sa bude u§kuiočfiovat' v členmi. iia ticto zberové skupiii.v:
1.     e!€ktmodpad z ostnŤn}'cli vel%ých elekiroĹiiriadení
2.    el€kmĎúpad ž; ostatnýcl"@]ých elBkHozÄrifidlini
3.     gĺektroodpad 7o o5velľo\ĺscích?fflrjad€iií
Prísh}Šn.Ý  sklado`Jaci  r)riestor musi  byt* viditi-fne  n čiiatel'flc  o7Ťriačený  iiázv®m  príslušnsj  zbcírGvi3j  skupiiiy
elekmodpädĹ)v`
Pr@vádzko`'ateľ   ímbez[)eči   oddeli`iiitú`   elektrQodpndu   vhodnélio   na    pripľavu    ria    opäto*9iié   použitie   €id
ostatnélao elt2ktrtiQdpadu.
Zhromažd.ované elcktr®odpadý  mu§ifl b}'f zabezp€C`ené proti vplyvii simosfilríc'kých zráž"k éi ľo formoii  ;ch
umiestnenia v  certifikovanom  verkoobjšmovm k{mtajneri aí€bo fômiQii  ieh zJirômažďQv{iniťi `' ľ*isírešei`cj
budovc.
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batčrii   a   akLimu lá±±;!r;(j±   s.i    i`i`Jsi   `}'koná``at.   `.   s{iii"staitií^Ľ`b    pri€s{oro€he   +;   ktor}`'.ch   jc
zabi.?,pĹ.čené odd€lené .qkl.úo`'anje poiižitýc!i  bťi{tirii. a  žikumiilátoro`' v  člcnení na tieti} zl)ero`'é `skiii}in}v':

1.  prĽ'!Ťosné  baterie ÍL aktmiLilá{{`Ľv.

2,  auloi}`obil#vČ^ ä i)riem~vsťliié olo\`eiié batéľie a akuí"láLúr.yt
3 ` aHtomobilQvé a priemy``€liié  batériL' d flkuniuläioľ}t,  inc` ak{) uvt>dei]é v ť]i.iihom  bo(]e,
Prĺslušiiý    sklHdDvacir    priesior    musĺ    |t.vť    víditi.l`nc    .i    či{atcľi?t.    označený    názvoni    prĺšlušŤtt3j    shui3iii}'

skladovaný.ch  pQužítých  ba-tiirii' a  aku"ilátoro\/'  a jedim{lívé  priestoľy  mtisia  byt.  ťý'?.ii`k}`  {)ddel€né  iaL^ &by
nL`došlo k saJ`ioyDfiiému  zmieša`ťaiiiu jcldnot!i` }''ch d"IiotJ  po[ižilýl`h  baiéri{ a äkui"Jláioro`'.

BšäpÉšľLĽstnó `)PaLrc^() i fi  Pn  ,oľ§2±íá4Š:b±š2±Eié!ds!LÉi
Zbi»r  Qdpadu  i}`u5ĺ   byi`  v}ŕl)i`ávéin}.`  za!iicsiiiflncaiTii  zíL  pau2itia  ocliľaniiýGh  pľos{riedkúv  a  JĹ}držjavaJiia

pravidieí  beziJi.či}os{i n  ochrany zdľa`ŕ{a pľi  pťáci  (ak,  ab.y  iicdušlo k  iGh  Qh].oz€niu &  poškod4`íiju  2dľävía.

St±ÉLsob iikoiičeitja čim`oslj mriadcj}ja;
Zo zai.iad€nja budú  odstráns[ié všctký' odpíid.v.  {)dpad,v bii{lú pi`i3pra\'ené do Žffiríadtšnífl iia spj.acnvaiiie
dpadov v súlade s liii.rai.chiou ttdpt]dQvého hospriáľsft`.i.

Ča§.  m  kLorÝ sa ŠL.ililas  udl`l``]ie:

Súli las v.\('däÝa mnajší úrad  na doľ"  uľčjtúh dti 23.10.2t) 18q

TOLo     ľoy.hodnitľíc    je     neoddclit€ľii{}ii     súča.qťž"i     r{}?hĹ}dJiutia     Oki`€snilic!     i'LľadiL     Bľťitislaya.     QdborLi

siarostlivosíi   o  ŽivQtiié  pros{redie.  oddelenia  cwhľari}`  prímd}'  3 vybraitých  zložlek  ŕ.iÝomého  Pľo§iľediéž
č.OU~BA-OSZP3-201 j,/054322-dí'PA E;#l zo di`ia 26.10.2015 .

0 {1 ô v o d n € n i c.

Spoločnost`  PALKOV   s.r.o.   požjadaJa  t[inajši'   úľad   listom   doručen3ha   dňa   l9. l.20l s   (` ziiil`i}u
rozliodnutía   č.OU-BA-OSZP3-2015/0#322úŕpAE/Il   zQ   dňa   26. io,2015.   ktoré   bQIQ   yydané   vc)   veci
ud€Ienia si'ĺl]Íasu  ii@  pľevádzkov{"ie  zai.iadei`ia  na ?^b€r odpadQv  poďľa  §7 ods.1  pĺsmd  z.ákôm č.223Í`20Ú ĺ
Z..z. (3 ÔdpadĎch & o zit\cne a dQphteTií niekioých 2ákQnov v znení ncshmršícla pľcdpisči+` s [iá2vóm t`Zberria

ž::äoc=:F::`,inneí;:uh:dffodd:|vuťiapgpL#í:avqv`ťo'ž:'::Íín:ž%,::;%::ig|`g:'šv-ncFlážĹľ,:vv.ádpadoy:200,-00"4,
3()0134, 200135, 200136, 300140.  2001 " 1  ~ 200147.

Z:'ič.ai ie  kônaiiía  `Jo  veci  `éĺi`cny  s`.ililasu  !ia  prevŔdzkoÝ`an íe  zíiriad..nia  na  Žber  (tipadĹw  ozitämíi
iunajšĺ   úrad   lisiom   č.OU-BA-OSZP3,2018/024728/'I'AFjll   r.o   dňa   7,2.20is   a   súčasn€   mriÄdil   ásim;

pojediiÄvanie  spojeľié  s miesm.vm  zisi't)vanjm,   k`oľé  sa  kona!o  dňa  20.22018`  Z dstneho  ppjednávania

i#j.:,,,,|itt,känmai,:išánš;;1ašĹs:'®mvä:tíí:ns*`ärsap,išľanjazffi;pásan,,06arizmG"-ú"ab-apr",a`,Zkot.ani€Zariade"i-fi
zliodnocovanie  odpíidov sňhlasné stanovisko pod č. MAGS 0ZP39020/20 ] 8ú8472 zo dňa 28.6.2018.

Žiíida i€ ľ prc4čgžiĹÉÉ
-      kópiii  r(}zhdi"Iia č``OU-BA-OSZP3~2015/OS4323-d/PAE/Il  z.o  dT`ia 26.io.2015

~-      v.Ýpis  z Č}bchQdiiého  ľegislra  Okfi.Snélio  súdu   Br:itis!ava   1.  odd,   Srč},   vložka  č.69994fl3  (PALKOV

s,r.O.)
-     7mju+'u    onäjmg    n€byiových    priestorDv     Žo    dňa     l.6.20lô    uzavretú    medzi     p"iají"t®ľ{?m`

spoloč+itoš!'ou    KORUNA     r.inance    s.r.o.    &nÁjomcom`    Špoločnosťou    PALKOV    s.ľ.o.`    v ktorej

prcniijímaicl' prenajíma Íiáj()mGĽivi objek{y   -„Hala 3  Rekonšmikci8* o výinere  1296 m3 nachádimjúúu

;aT_c:::|Gl;:a3r7áoš8,á5n:aSm!.tuo|b::,!,t;,;,;;3áf:L:,Jg;,;`i:e:::e:l:`V#:;,čecp:@,Íš;!:,:,ií:`gsn,:C8`:adv#glpsl:,c,',`:
~      výpis z LV č.3096, kópíu  z ka{as{ľál&iej  mapy



- rozhodnutie Obvodire.ho Uradu 2ivotneho prostredia v Bratklave elP0/2012/00292-30/ANJ/BA 11 zo 
dna 3.5.2012 o neposudzovani innst „Skladovanie kovovell a inch odpadov — PALKOV" podia 

zakona d.24/2006 Z.z. a posudzovani pl 	ua 2ivotne prostredie 

- zmluvu e.1/2017 z.o dna 3.2.2017 uza‘ ret6 medzi spoloenosrou PALKOV s.r.o. a spracovateiont 

elektroodpadov, spoloenoseou ElektroWaste s.r.o.. ktorej predmetom je prevzatie elektroodpadu 

s nrislednYin zabezpeeenim jeho spracovania 

- .k6pnu zinluvu uz..avret(I so spolknoseou TSR Slovakia s.r.o.. ktorej predmetom je kUpa kovovelto 

odpadu 

- rarneov6 kapnti zmluvu uzavret6 so spoloenost'ou SANER s.r.o.. ktorej predmetom je kapa kovoveho 

odpadu 

ramcova kapnu zmluvu o odbere. zhodnoteni kneAkodneni odpadu uzavret6 so spolknosrou GWV 
WerstotTvermarktuna Austria GmbH, ktorej predmetom je odber odpadav z papiera a lepenky 

- zmluvu o zabezpaeni shaieb v SaViSIOSti so zberom. spracovanim a recyklaciou pou2itYch 
prenosOch. priemyselnYch a automobilONI/Ch baterii a akumulatorov uzatvoren6 medzi 
objedmivaterom. SpolotnYm haterkovim systemom no. a poskytovaterom, spoloenosfou PALKOV 

s.r.o. 

- zmluvu o vykonavani oddeleneho zberu elektroodpadu ti7.avret6 medzi ELEKOS 	zattimove 

zdru2enie prfivniekych osob (objednavatei) a zhotovitel'orn. spoloenoseou PALKOV s.r.o. 

Okrem zmien podia 2iadosti tunajAi amid vykonal aj zmenu spoeivajacu v aprave vyrokovej easti 
rozhodnutia jej uvedenim do saladu so zakonom e.79/2015 Z.z. a odpadoch a a zmene a dopineni 
niektorych zakonov v zneni neskorieh predpisov. 

Podia zakona e.145/1995 Z.z. a spravnych poplatkoch v zneni neskorgich predpisov iiadatei uhradil 
spravny poplatok vo vytke 4 cur kolkovou znanikou. nakollo vydanie rozhodnutia a zmene udelenY eh 

sithlasov podia pismen a) la s) podlieha spoplatneniu (priloha sadzobnik spravnych poplatkov, east X. 

Zivotne prostredie. poloika 162 pism.y ). 

OkresnY 6rad Bratislava. odbor starostlivosti o 2ivotne prostredie, oddelenie (Arany prirody 
a vybranYch zlo'ziek kivotnehcr prostredia pa preskamani predlo2..enYch dokladov rozhodol tak. ako je 

uvedene vo vyrokovej easti rozhodnutia. 

Pokenie a odvolani:  
Proti tomuto rozhodnutiu rno-ino podat' odvolanie podia §§ 53 a 54 zakona e.71/1967 Zb. o spravnom 

konani v zneni neskorich predpisov do 15 dni odo dna jeho 63111enia na Okresny arad Bratislava. odbor 

starostlivosti a _ivotne prostredie. oddelenie ochrany prirody a vybranYch zlo2iek 2ivotneho prostredia. 
Toma§ikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie inofina pa vyeerpani opravnYch prostriedkov 

preskomae sadom. 

veduca odboru 
starostlivosti 2ivotne prost red ie 

Okresneho (ma& Bratislava 

JUDI.. Elena Jad'ud'ova 
poverenti zastupovanim 

Rozhodnutie e. OU-BA-OSZP3-2018/024728/PAEIII zo dna 10.10.2018 sa dorkuje: 
1. PALKOV s.r.o.. Mlynske nivy 56. 821 05 Bratislava 
2. Hlavni mesto SR Bratislava. Primacialne nam.l. 814 99 Bratisla‘ a 



OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI 0 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prirody a vybraných zložiek životného prostredia
Tomášikova 46, 832 05  Bratislava

Číslo spisu

OU-BA-OSZP3-202l/091999-003

Bratislava

15.   10.  2021

Rozhodnutíe
vo veci podl'a § 97 ods.  1 písm. d zákona o odpadoch.

Popis konania / Účastnĺci konania

PALKOV s. r. o., Mlynské nivy 56, 82105 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciáhe nám.1, 814 99 Bratislava

Výrok
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného  prosďedia  príslušný  podľa  §5  ods.1  zákona  č.525/2003  Z.z.  o  štátnej  správe  starostlivosti  o  životné

prostredieaozmeneadoplneníniektorýchzákonovazákonač.180/2013Z.z.oorganizáciimiestnejŠtátnejsprávya
o 2mene a doplnení niektorých zákonov v 2není neskorších predpisov a podľa § 108 ods.1 písm.m zákona č.79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch), v súlade s ustanoveriami
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuje

súhlas

spoločnosti PALKOV s. r. o., Mlynské nivy 56, 82105 Bratislava, IČ0: 45 926 921 na prevádzkovanie zariadenia
nazberodpadovpodl'a§97ods.1písm.dzákonaoodpadoch,prezariadenieumiestnenénapozemkochregistraKN-
C parc.č. 5717/17, 5720/19, 5721 /3, /4, /6, 5723/3 -/6 v k.ú. Poduajské Biskupice, na Odeskej ul. 77 v Bratislave.

V zariadenĺ sa povolhj e vykonávať výkup nasledovných druhov odpadov:

kód: názov odpadu: kateg.:
030308 odpady z tiedenia papiera a lepenky učených na recykláciu „0"
120101 piliny a tnesky zo želemých kovov „0"
120103 piliny a triesky z neželezných kovov „0"
150101  obaly z papiera a lepenky „0"
150104 obaly z kovu „0"
160601  olovené batérie ,.N"
170401 meď, bronz, mosadz „0"
1 70402 hliník „0"
170403 olovo „0"
170404 zinok „0"
170406 cín „0"
170411  káble iné ako uvedené v  170410 „0"
191001  odpad zo železa a ocele „0"
191002 odpad z neželezných kovov „0"
191201  papíer a lpenka „0"



1 91202 žele2né kovy „0"
191203 neželezné kovy „0"
200101 papier a lepenka „0"
200104 obaly z ko" „0"
200133  batérie  a  akumulátory  uvedené  v   160601,   160602,  alebo  160603  a  netriedené  batérie  a  akumulátory
obsahujúce tieto batérie „N"
20014001 meď, brom, mosadz „0"
20014002 hliník „0"
20014003 o]ovo „0"
20014004 zinok „0"
20014005 železo a oceľ „0"
20014006 cĺn „0"
20014007 zmiešané kovy „0"

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie musí :
• b)ď oplotené s uzamykatel'nou bránou
• byť vybavené fimkčnou mostovou automobilovou váhou s prepojením na PC a váhou na váženie farebných kovov
• byť vybavené fi]nkčným kamerovým monitorovacím systém
• mat' vybudované spevnené manipulačné plochy
•  byť  vybavené  velkoobjemovýmí  kontajnemi  na  zber  kovov,  certifikovanými  kontajnermi  na  zber  batérií  a
akumulátorov, manipulačnou technikou
• disponovat' objektom, ktorý bude plnĺť fimkciu administratívno - sociálneho zázemia pracovnĺkov.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Výkup odpadov musĺ byť vykonávaný zamestnancami za použitia ochranných prostriedkov a dodržiavania pravidiel
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu a poškodeniu zdravia.

Iné podmienky súhlasu:
• Do zariadenia nesmú byť prijaté piliny a triesky zo železných a neželezných kovov, ktoré sú znečistené reznými
emulziami a iné odpady z kovov, ktoré obsahujú alebo obsahovali nebezpečné latky.
•  Po  nadobudnutí  právoplatnosti  rozhodnutia,  prevádzkovateľ  požiada  hlavné  mesto  o  aktualizáciu  zmluvy,

uzatvorenej s hlavným mestom na zber a prepravu komunálnych odpadov v súlade s §81 ods.13 zákona o odpadoch.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia :
Pred  ukončením   činnosti  prevádzkovatel'   vyvezie  všetky  odpady   zo   zariadenia  za  účelom  ich   spracovania
oprávnenou osobou a priestory uvedie do pôvodného stavu.

Čas, na ktorý sa súhlas udel'uje:
Súhlas vydáva t`majší úrad na dobu učitú, do  14.10.2026.

Odôvodnerie
Spoločnost' PALKOV s. r. o. požiadala listom doručeným tunajšiemu úradu dňa 08.06.2021 o udelenie súhlasu na

prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podl'a §97 ods.1 písm.d zákona o odpadoch, pre zariadenie umiestnené
na pozemkoch registra KN-C parc.č. 5717/17, 5720/19, 5721/3, /4, /6, 5723/3 -/6 v k.ú. Podunajské Biskupice, na
Odeskej ul. 77 v Bratislave.
Zariadenie je t. č. prevádzkované na základe rozhodnutia tunajšiehc> úradu č. OU-BA-OSZP3-2016/064275/UBR/II
zo dňa 26.09.2016, vydaného spoločnosti PALKOV s. r. o. vo veci udelenia súhlasu podl'a §97 ods.1 písm.d zákona
o odpadoch.
Nakolko podl'a  §135f zákom o odpadoeh  platnosť rozhodnutia vydaného pred  1. januárom 2021  nie je možné

predlžovať, žiadateľ požiadal o vydanie nového súhlasu.

Súčast'ou žiadosti boli nasledovné doklady :
• náj omná zmluva uzavretá medzi prenaj ímatel'om, Rímskokatolíckou cirkvou, Famosťou Bratislava -Podunaj ské
Biskupice a náiomcom. spoločnosťou PALKOV s.r.o„ ktorej predmetom je nájom pozemkov regi§tra KN-C parc.č.
5717/17, 5720/19, 5721 /3, /4, /6, 5723/3 -/6 v k.ú. Podmajské Biskupice, zapísaných na LV č. 3773, účelom nájmu
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je výkup, spracovanie a predaj kovov a papiera a lepenky v súlade s platnými predpismi (prenajímatel' je výlučným
vlastnĺkom pozemkov)
• havarijný plán pre nakladanie § nebezpečnými odpadmi
•  záverečné stanovisko  č.  7203/2010-3,4n)j  zo  dňa  18.01.2011  vydané MŽP  SR podl'a zákom č.  24/2006 Z.z.  o

posudzovaní vplyvov na žjvotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršĺch predpisov,
odporúčajúce realizáciu navrhovmej čímosti „Výkup farebných kovov a železa, Podunaj ské Biskupice"
•  kúpna  zmluva  zo  dňa  1.8.2016  uzavretá  medzi  dodávateľom,  spoločnost'ou  PALKOV  s.r.o.  a  odberatel'om,

spoločnosťou TSR Slovakia s.r.o., ktorej predmetomje kúpa kovového odpadu
• zmluva o vykonávaní zberu použitých batérií a akumulátorov zo dňa 03 .01.2018 uzavretú medzi objednávatel'om,

organizáciou  zodpovednosti  výrobcov  Spoločný  baterko\ý  systém [n.o.  a zhotoviteľom,  spoločnosťou  PALKOV
s.r.o.,  ktorej  predmetom je  záväzok  zhotovitel'a  vykonávať  a  zabezpečovať  pre  objednávateľa  zber  použitých
batérií a akumulátorov a záväzok objednávatel'a poskytnúť zhotovitel'ovi potrebnú súčinnosť a 2aplatiť mu odplatu
dohodnuti v zmluve
•  zmluvu  o  zbere  odbere a doprave  odpadu  zo  dňa  08.10.2012  uzavretá  medzi  objednávatel'om,  poločnosťou

PALKOV s.r.o. a zhotoviteľom, spoločnosťou AKU -TRANS spol. s r.o., ktorej predmetom je odber odpadových
batérií a akumulátorov.

Začatie konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov oznámil Okresný úrad
Bratislava,  odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie,  oddelenie  ochrany prírody  a vybraných  zložiek  životného
prosďedia  účastníkom  konania  nstom  č.OU-BA-OSZP3-202 l/091999-002  zo  dňa  22.09.2021,  pričom  zároveň
nariadil aj ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 29.09.2021  v areáli zariadenia
za účasti  konateľa spoločnosti  PALKOV  s.  r.  o.,  zástupcu Hlavného  mesta  SR Bratislavy  a tunajšieho  úradu.  Z

poj ednávania spoj eného s miestnym zisťovanĺm bola spísaná zápisnica.

Zariadenie na zber odpadov je umiestnené neďaleko železničného priecestia v smere na obec Most pri Bratislave.
Areál prevádzky je dopravne pristupný z cesty tretej triedy č. 111/003659 (Odeská ul.), spájajúcej MČ Podunajské
BiskupicesobcouMostpriBratislave.Priestoryoceucovejvýmere5782m2máspoločnosťpALKOVs.r.o.prenajaté
od Rímskokatolíckej cirkvi, Famosti Bratislava -Podunajské Biskupice, na základe platnej nájomnej 2mluvy:
Areál prevádzky so zariadením na zber ostatných odpadov, použitýah batérií a akumulátorov kategórie N, resp. so
zariadením na úpravu odpadov (nožnice na plech) bol posúdený v sú|ade so zákonom č.24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov  na  životné  prostredie,  s  vydaným  záverečným  stanoviskom  č.  7203/2010-3.4mj,  zo  dňa  18.01.2011.
Navrhovatel'om, resp. užívate]'om navrhovanej  činnosti bola spoločnosť POLÁK spol. s r.o., ktorej nástupcom v
nájme a prevádzke dotknutého zariadenia a areálu vo vzťahu k prenajímatel'ovi Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnosti
Bratislava -Podunajské Biskupice, sa stala spoločnosť PALKOV s.r.o. Súčasný prevádzkovatel' zariadenia na zber
odpadov -spoločnosť PALKOV s.r.o. prevzala od spoločnosti POLÁK spol. s r.o. celý areál prevádzky zariadenia
na zber odpadov, vrátane všetkých technologických obslužných zariadení prevádzky.

Prevádzka -zariadenie na zber odpadov je z troch strán oplotená plechovým oplotením a zo zadnej strany pletivom
do výšky cca 2 m. Z prednej strany je prevádzka vybavená uzamykatel'nou vstupnou bránou.
Prevádzka má spevnený vlastný vjazd k vstupnej bráne. Pred vstupom sú vytvorené spevnené parkovacie miesta
pre zákazníkov prevádzky.
Navstupedoprevádzkyjeumiestnenácertifikovanámostováváhapreváženiecestnýchvozidiel(8000x3000mm),
t)p TENZONA, pre odváženie druhotných suovín preberaných v zariadení.  Súčasťou prevádzky je aj manuálna
váha do  1000  kg pre  váženie prevažne  odpadov  z  nežele2ných  kovov  a  batérií  a  akumulátorov.  Prevádzka je
zabezpečená fimkčným kamerovým systémom.
Zariadenie je  napojené  na  ro2vod  elektrickej  energie  elektnckou  prípojkou  (osvetlenie,  vážerie  vykurovanie).
Splašková kanalizácia zo sociálnych zariadení je zvedená do dvoch betónových žúmp. Stredisko nie je napojené na
verejný vodovod, iia hygienické účely ].e voda čepaná z kopanej studne.
Časť  pozemku  prevádzky  tvoria  vybetónované  plochy  a  časť  plochy  spevnené  makadamom.   V  zariadení
sú  umiestnené:  uzamykatel'né  kontajnery  na  skladovanie  pomociiých  materiálov  a  farebných  kovov,  vaňové
velkoobjemové  kontajnery,  certifikované  kontajnery  na  zber  použitých  batérií  a  akumulátorov  prenajaté  od
spoločnosti  Mach  Tmde  s.r.o.,  unimobunky  slúžiace  ako  sociálne  zázemie  pre  zamestnancov  prevádzky  a
murovaným domček s umiestnením admni§tratívnych priestorov prevádzkovateľa.
Na  dopravu  a  nakladanie  odpadom  slúži  nákladný  automobil  s  hydraulickou  rukou,  nákladný  automobil  na
mťahovanie kontajnerov a nakladač (zn. Fuchs).
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Účastník konanja,  Hlavné  mesto  SR  Bratislava vydalo  k  prevádzkovaniu  zariadenia  súhlasné  stanovi§ko pod  č.
MAGS 0ZP 62392/2021454373 zo dňa 08.10.2021.

Podľa  zákona  č.145/1995  Z.z.  o  správnych  poplatkoch  v  znenĺ  neskorších  predpisov  žiadatel'  uhradil  správny

poplatok vo výške  1 1  eu e-kolkom, nakoľko vydanie rozhodnutia o udelenĺ súh]asu na prevádzkovanie zanadenia
nazberodpadovpodlíehaspoplatneniu®rílohasadzobnĺksprávnychpoplatkov,čast'X.Životnéprostredie,položka
162 písm.d).

Okresný úrad Bratislava, odbor staro§tlívosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybraných zložiek
životného  prostredia  po  preskúmaní  predložených  dokladov  rozhodol  tak,  ako je  uvedené  vo  výrokovej  časti
rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § § 53 a 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v zmení
neskorších predpisov do  15 dní odo dňa jeho doručeria na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné

prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 8 32 05 Bratislava.
Toto rozhodnutie možno po vyčerpaní riadnych opravných prostnedkov preskúmať súdom.

Ing. Branislav Gireth

vedúci odboru

Infomatĺvna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektroniclqr oEánom veTejnej mocí

IČO:  00]51866  Sufix:  ]0010

Doruču_ie sa

I'ALKOV s. r. o., Mlynské nivy 56 , 82105  Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálnei nám.  1, 811  OS  Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
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OKRESIVIr( lORAD BRATISLAVA 
odbor starostlivosti o iivotne prostredie 

oddelenie ochrany prirody a vybranfth zloiekiivotneho prostredia 
Pracovisko: Odborarskc nam.3, P.O. BOX 19, 810 05 Bratislava 15 

tislo: OU-BA-OSZP3-2015/054322-d/PAE/II 	 Bratislava, dfia 26.10.2015 

Rozhodnutie 

Okresq urad Bratislava, odbor starostlivosti o 2ivotne prostredie, oddelenie ochrany prirody 
a vybranSich zloZlek iivotneho prostredia prislugq podl'a §5 ods.1 zakona 6.525/2003 Z.z. o §tatnej 
sprave starostlivosti o iivotn6 prostredie a o zmene a dopineni niektor5ich zakonov a zakona 6.180/2013 
Z.z. o organizacii miestnej gtatnej spravy a o zmene a dopineni niektor9ch zakonov a podl'a §71 pfsm.n 
zakona 6.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a dopinenf niektor-Sich zakonov v zneni neskodich pred-
pisov (d'alej len zakon o odpadoch), v sulade s ustanoveniaini zakona 6.71/1967 Zb. o spravnom konanf 
v znenf neskorNch predpisov uderuje 

podl'a §7 ods.I pism.d zAkona o odpadoch na prevadzkovanie zariadenia na zber odpadov „Zberfia ko-
vo4ch a inS,ch odpadov — PALKOV, Mlynske nivy 56, Bratislava — Rulinov", prevadzkovaterovi za-
riadenia, firme PALKOV s.r.o., Mlynske nivy 56, 821 05 Bratislava, le0: 45 926 921. 

Sallas sa vzfahuje na zber odpadov: 
Tab. A 
Eislo 
druhu: 

nazov druhu odpadu podra vyhhigky .284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje KataIng 
odpadov v zneni neskor§fch predpisov: 

kateg.: 

020110 Odpadove kovy 0 
030308 Odpady z triedenia papiera a lepenky ur6en9ch na recyklaciu 0 
120101 Piliny a triesky zo 2e1eznj/ch kovov 0 
120102 Prach a zlomky zo ieleznjtch kovov 0 
120103 Piliny a triesky z ne2e1ezn9c1i kovov 0 
120113 Odpady zo zvarania 0 
150101 Obaly z papiera a lepenky 0 
150104 Obaly z kovu 0 
160117 2e1ezne kovy 0 
160118 Neelezne kovy 0 
170201 Drevo 0 
170202 Sklo 0 
170401 Med', bronz, mosadz 0 
170402 Hlinik 0 
170403 Olovo 0 
170404 Zinok 0 
170405 2e1ezo a ocer 0 
170406 Chi 0 
170407 Zmiegane kovy 0 
170411 Kahle ino ako uvedend v I 70410 0 
191001 Odpad zo 2eleza a occic 0 
191002 Odpad z iielelcznS•ch kovov 0 
191202 7:,elezno kovy 0 
191203 Ne2elezn6 kovy 0 
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Tab. B 
dislo 
drulur 

nazov druhu odpadu podia vyliki§ky d.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog 
odpadov v zneni neskorgich predpisov: 

kateg.: 

150110 
Obaly obsahujnce zvyM(y nebczpeC:nyelt latok alebo kontaminovane nebezpeenymi 
Ititkami 

N 

150111 
Kovove obaly obsahujnce ncbczpednY tuhY pOrovitY zakladnY material (napr. az-
best) vratane prazdnych tlakovych nadob 

N 

160601 Olovene baterie N 
170409 Kovovy odpad kontaminovany nebezpeenymi latkami N 
170410 Kable obsahujnce olej, uholny decht a Me nebczpeene latky N 

Podmienky sahlasu:  
1. Odpady uvedene v tab. A kategorie ostatnY odpad, budn skladovane v objekte „A" (spevnend plo-

cha), odpady uvedene v tab. B kategorie nebezpedny odpad, budn skladovane v objekte „B" (muro-
vana hala). 

2. Okam2ita kapacita skladu nebezpednYch odpadov je max. 51 
3. V betonovYch kojach mo2u byt' skladovane kovove odpady — diste plechy, tyde, pletiva a pod., 

ostatne kovove odpady musia byt' zhroma2d'ovane v kontajneroch umiestnenYch na spevnenej plo-
che. V ease zralok musia bye kontajnery prekryte tak, aby daal'ova voda do nich nevnikala. 

Teehnicke podmienky prevadzkv zariadenia: 
objekt „A" 
— oplotenie s uzamykatenou branou 
- kamerovY bezpednostnY system 
— mostova vaha 
— spevnena manipuladna plocha odkanalizovand. do ynntroarealovej kanalizacie 
— objekt sI6iaci na administrativne tieely a taktie2 ako socialne zitzemie pracovnikov 
— betonove koje (pre skladovanic pozinkovaneho plechu) 
— verkoobjemove kontajnery 
— manipulaena technika — vysokozdvi2ne voziky, paletove voziky 
objekt „B" 
— murovana hala s nepriepustnou pod1ahou, uzamykaterna, s prirodzenym vetranim 
— kontajnery na skladovanie nebezpeenych odpadov, vaha 

Bezpeenostne opatrenia pri prevadzke zariadenia:  
Obsluha zariadenia musi: 
- bye oboznamena so zasadami bezpednosti prace a poilarnej ochrany 
- absolvovae vstupne §kolenie opravnenou osobou 
- dodrisiavaf bezpeenostne pokyny pri praci s jednotlivYmi nastrojmi 
- poulivae predpfsane osobne ochranne prostriedky 
- uchliavae v prevadzke poriadok a distotu 
- pri zraneni zabezpedie oktrenie poranenia a urobie zapis do kn illy drobnych urazov 
- dodr2iavaf protipoliarne prcdpisy. 

jx5sob  ukoneenia dinnosti zariadenia: 
Zo zariadenia bud(' odstrimene yktky odpady. Odpady budit prepravene do zariadenia nil spracovanic 
odpadov v salade s hierarchiou odpadoveho hospodarstva. 

C:as. na ktoly sa snfilas udeluic: 
Sfiltlas vyclava tunt01 (wad na dobu tireitit, do 25,10.2018. 
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Odfivodnenic. 

Prevadzkovater zariadenia, firma PALKOV s.r.o. poiiadala listom dorueenj,m dna 29.5.2015 
o pred12enie platnosti rozhodnutia vydaneho ttmajgfm firadom pod 6.ZPH/2012/05884/11/PAE zo dna 
21.9.2012 v zneni jeho many rozhodnutfm 6.0U-BA-OSZP3-2015/062779/PAE/11 zo dfia 7.10.2014, 
vo veci udelenia stblasu na prevadzkovanie zariadenia na zber odpadov. Zariadenie je umiestnene na 
Mlyaskj,ch nivach 56 v Bratislava — Ruiinove, v k.i. Nivy, v severnej 6asti bjvalej panelame, medzi 
ulicami Mlynske nivy a Pristavni. 

Listom zn.OU-BA-OSZP3-2015/054322/PAE/11 zo dna 10.6.2015 oznamil tunajgi Cirad 66astni-
kom konania za6atia konania vo veci udelenia siblasu a zaroven nariadil ustne pojednavanie spojene 
s miestnym zisfovanfm, ktore sa konalo dna 26.6.2015, za 66asti gtatutarneho zastupcu firmy PALKOV 
s.r.o. a pracovnika Magistratu hl. mesta SR Bratislavy. 
Hlavne mesto SR Bratislava, ako 66astnik konania podra §74 ods.4 zakona o odpadoch, zaslal tunaj-
giemu ilradu stanovisko pod 6. MAGS 02P 46675/2015-290572 zo dna 1.7.2015. 

2iadatel' predlo2iltunajgiemu Oradu: 
- vj,pis z Obchodneho registra Okresneho sfidu Bratislava 1, odd. Sro, vloika 6.69994/B (PALKOV 

s.r.o.) 
- rozhodnutie Obvodneho itradu iivotneho prostredia 6.ZP1-1/2012/05884/11/PAE zo chia 21.9.2012, 

v znenf jeho zmeny rozhodnutim 6.0U-BA-OSZP3-2015/062779/PAE/11zo dha 7.10.2014 
- rozhodnutie Obvodneho oradu .ivotneho prostredia v Bratislava 6.ZP0/2012/00292-30/ANYBA 11 

zo dna 3.5.2012 o neposudzovani 6innosti „Skladovanie kovovj,ch a inch odpadov — PALKOV" 
podra zakona 6.24/2006 Z.z. o posudzovanivplyvov na Iivotne prostredie 

- zmluvu o najme nebytovjch priestorov zo dna 1.11.2011 uzavret6 medzi prenajimaterom, firmou 
Nivy Slovakia s.r.o. a najomcom, firmou PALKOV s.r.o., v ktorej prenajimatel' prenajima najom-
covi objekt — „Hala 3 Rekongtrukcia" o vj,mere 1296 m' nachadzajfici sa na parc.6. 15368/81, ob-
jekt— „Dom6elc skladky" nachadzajeci sa na parc.6.15368/86, spevnena vorna plocha o vj,mere 521 
m2  na parc.6. 15368/58, vorna plocha o vjImere 700 m2  na parc.6. 15368/57 

- zmluvu o najme nebytovjtch priestorov zo dila 19.1.2012 tizavretii medzi prenajimaterom, firmou 
Nivy Slovakia s.r.o. a najomcorn, firmou PALKOV s.r.o., v ktorej prenajfmater prenajima najom-
covi objekt — „Hale o vj,mere 146,2 m2  nachadzajfici sa na parc.6. 15368/83, sup.e. 4963; LV 
6.3096 

- havarijnj,  plan pre nakladanie s nebezpeenjImi odpadmi 
- vypracovane identifikaane listy nebezpeenj,ch odpadov 
- prevadzkovj,  poriadolc zariadenia 
- kifpnu zmluvu zo dna 9.1.2012 uzavret6 medzi odberaterom, firmou P-i-K, s.r.o. Bratislava a clod& 

vaterom, firmou PALKOV s.r.o., ktorej predmetom je odber odpadov z kovov, stavebnjich odpadov 
a 6. druhu 160601 a 170409 (kateg. N) 

- zmluvu o odbere odpadu zo dna 24.2.2012, uzavretti medzi objednavaterom, firmou PALKOV 
s.r.o. a zhotoviterom, firmou AUTO-AZ, s.r.o. kovovjtch odpadov a nebezpe6njch odpadov 6. dru-
hu 170410, 150111 a 150110 

Vzhradom na to, c v priebehu konania 6.ZPH/2012/05884/11/PAE zo dna 2L9.2012 v zneni jeho zme-
ny rozhodnutim 6.0U-BA-OSZP3-2015/062779/PAE/11 zo dna 7.10.2014 ku dim 31.8.2015 stratilo 
platnost', tunajgf Ciracf udelil salas na prcvadzkovanie zariadenia podra §7 ods.1 pisin.d zakona o odpa-
dock 

Podra zilkona 6.145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v mcni neskorgich prcdpisov '1"..iaclatcr uhradil 
spnivny poplatok vo vke II cur kolkovou znainkou, nakollo 1.iadose o udelenic stThlasti an prevadz-
kovanic zariadcnia na zber odpadov pod Helm spoplatneniu (polo2ka 162 pism.d sadzobnfIca spravnych 
poplatkov). 
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Okresny Cirad Bratislava, odbor starostlivosti o 2ivotne prostredie, oddeienie ochrany prirOdy 
a vybranSich zlokiek kivotneho prostredia po preskiunani predlo2eqch dokladov rozhodol tak, ako je 
tivedene vo 4rokovej easti rozhodnutia. 

Poaenie o odvolani:  
Proti tomato rozhodnutin mono podaf odvolanie podra §§ 53 a 54 zhkona d.71/1967 Zb. o spravnom 
konani v zneni neskorgich predpisov do 5 dni odo dna jeho dorUenia na Okresq firad Bratislava, 
odbor starostlivosti o iivotn6 prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybraqch z1oiek2ivotneho pro-
stredia, pracovisko Odborarske nam.3, P. 0. Box 19, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie nie je mOn6 
preskilinae 

Fi1ip\111.achReli 
veditciiodboru 

Schvalil: 
lag. Patrick Lutter."' 
vedtrici odder ' 1  

Rozhodnutie d. OU-13A-OSZP3-2015/054322-diPAE/11 zo drill 26.10.2015 sa cloraduje: 

Cle.;astnici kunaniti: 
PALICOV s.r.o., M1ynsk.6 n ivy 56, 821 05 Bratislava 
1-11avne mesto SR Bratislava, Primacitilnc ann. I, 814 99 Bratislava 

el 


