
 

D O D A T O K   č. 3 

 

k nájomnej zmluve uzavretej dňa 03. 01. 2011 

medzi 

Prenajímateľ :   Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov 

                             zastúpená starostom Jánom Lukáčom / ďalej len „prenajímateľ“ / 

 

Nájomca :          Rudolf Klokner               a Mgr.Jana Kloknerová  

                            / ďalej len „ nájomca „ /    

 

 

 

Prenajímateľ a nájomca sa v súlade s uznesením A 30.2/2014 sa dohodli na týchto zmenách 

nájomnej zmluvy  : 

 

 

Doba nájmu 

 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.01.2015. 

 

 

Vypúšťa sa článok „ Predĺženie nájmu, predaj predmetu nájmu „ bod 1, písm. a/, b/, bod 

2, písm. a/, b/. 

 

Dodatkom č. 3 sa dopĺňajú záverečné ustanovenia nájomnej zmluvy o body 4. až 9. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

4. Nájomca sa zaväzuje poskytnúť prenajímateľovi služby spojené s recykláciou stavebného  

odpadu na svoje náklady, v rozsahu 20m3/ročne, z prác vykonávaných prenajímateľom „ 

svojpomocne „  

. 

5. Nájomca sa zaväzuje v priebehu ročného cyklu poskytnúť služby zberu  stavebného odpadu 

pre jeden rodinný dom / jednu bytovú jednotku / 1 x ročne za odplatu vo výške 1 ,- EUR  len 

za  1 m3 stavebného odpadu, nachádzajúcej sa v obci Zborov. Pôvodca odpadu je povinný 

byť fyzicky prítomný pre preberaní stavebného odpadu na prevádzke Zber stavebného 

odpadu. 

 

6. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na :  

    a. Služby spojené s dopravou, prepravou a reexportom stavebného odpadu. 

    b. Ak si vykonanie takýchto prác nájomca alebo fyzická osoba – nepodnikateľ zadá   

        právnickej alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, prechádza zodpovednosť za odpad na   

        túto právnickú alebo fyzickú sobou – podnikateľa a tento odpad už nie je možné uložiť  

        v prevádzke nájomcu Zber stavebného odpadu za podmienok tohto dodatku. 

   c.  Odpady z demolácií §40 c odsek 1 zákona 409/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene  

        a doplnení niektorých zákonov. 

 

7.  Stavebným odpadom sa rozumie najmä dlažba, obklad, omietka, kúsky muriva, betónu, 

malty, zemina, kamenivo a iný drobný stavebný materiál, ktorých jednotlivé kusy nepresahujú            

hmotnosť 15 kg. / príloha č. 2 – katalóg odpadov /. 
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Nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb, napr. azbest, zbytky náterových hmôt, obaly 

z farieb a iných chemikálií, žiarivky, elektrospotrebiče a pod. / príloha č. 1 – podmienky 

preberania odpadu / .    

 

8. O prevzatom odpade ne prevádzke Zber stavebného odpadu sa vedie evidencia podľa § 15 

vyhlášky č. 283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. 

V evidencii o uloženom odpade sa zaznamenávajú údaje o pôvodcovi odpadu / meno a adresa 

trvalého resp. prechodného pobytu v obci Zborov /, evidenčné číslo vozidla / ak bol odpad 

dovezený motorovým vozidlom / , množstvo a druh dovezeného odpadu. Údaje do evidencie 

zaznamenáva službukonajúci zamestnanec. V zariadení na zber odpadov zabezpečuje vstupnú 

vizuálnu kontrolu privážaného odpadu službukonajúci zamestnanec, ktorý odhadne množstvo 

a overí, či sa v dovážanom odpade nenachádza prímes znečisťujúcich škodlivín alebo druh 

odpadu, ktorý nie je povolené ukladať. Ak pri vizuálnej kontrole sa zistí, že sa v stavebnom 

odpade nachádza aj iný odpad ako držiteľom deklarovaný, nebude tento odpad prevzatý. Ak 

bol odpad už vyložený, vyzve dodávateľa na jeho okamžité odstránenie s upozornením, že 

všetky náklady spojené s jeho odstránením, zneškodnením, resp. za prípadnú ujmu na 

životnom prostredí alebo zdraví  znáša dodávateľ odpadu. / príloha č. 1 – podmienky 

preberania odpadu/. 

 

9.  Preberanie stavebného odpadu podlieha preberacím podmienkam vydaných 

prevádzkovateľom / nájomcom / a v zmysle vydaného katalógu odpadov a ich prípadných 

zmien, zverejnených na webovej stránke prevádzkovateľa / príloha č.1, príloha č.2/ 

 

V ostatných častiach ostávajú ustanovenia nájomnej zmluvy a dodatkov č. 1, č.2 nezmenené. 

 

 

                                                     V Zborove  dňa............................... 

 

 

..............................................................                              .....................................................                                                                                                                

                  prenajímateľ                                                                             nájomca 

 

 

 

                                                                                             .....................................................                                                                                                                                                    

                                                                                                                    nájomca 

 

 

 

 
Prílohy platné v deň podpisu dodatku k nájomnej zmluve : 

 

Príloha č. 1 – Podmienky preberania odpadu 

Príloha č. 2 – Katalóg odpadov 


