Informatívna správa k právnemu prevereniu dodržiavania zmlúv so spoločnosťou Marius Pedersen o
ukladaní odpadu na RSO Banská Bystrica (k uzneseniu MsZ č. 220/2011)
Preverenie dodržiavania zmluvy
(Mgr. Peter Suchý, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a ÚVP MsÚ)
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ preverilo dodržiavanie
zmluvy spoločnosťou, prevádzkujúcou skládku odpadu Šalková – Škradno vo vzťahu k cene za uloženie 1 tony
odpadu na skládke škradno. Zmluvné podmienky upravuje Zmluva o spolupráci zo dňa 12.6.1997 uzatvorená
medzi Mestom BB a IPODEC ONYX KROH Banská Bystrica, s.r.o., a Zmluva o ukladaní na RSO Banská
Bystrica č. 040054 medzi Ipodec Onyx KROH Banská Bystrica s.r.o. a Mestom Banská Bystrica, uzatvorená
dňa 17.4.2002, ktorá vychádza z vyššie uvedenej Zmluvy o spolupráci. Zmluvné strany sa dohodli, že ceny za
prevzatie a uloženie odpadu na skládku s cieľom jeho zneškodňovania sú stanovené ako ceny dohodou, ceny sa
každoročne upravujú. Ceny môžu byť, po dohode zmluvných strán upravené aj v priebehu roka, a to v prípade
podstatných zmien ekonomických podmienok, pričom zmeny musia mať formu písomného dodatku k zmluve
odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.
Preverením dodržiavania zmluvných podmienok vo vzťahu k cene (kontrola daňových dokladov – faktúr,
množstava uloženého odpadu) nedostatky neboli zistené. Prevádzkovateľ si účtoval cenu v súlade s cenníkom, na
ktorom sa dohodli obidve zmluvné strany písomnou formou (Cenníky spoločnosti na jednotlivé roky).
Za účelom prehodnotenia zmluvných podmienok so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., sa dňa
27.9.2011uskotočnilo pracovné stretnutie za účasti zástupcov Mesta BB (garant stretnutia Ing. Branislav Slaný,
ekonomický námestník MsÚ) a zástupcov spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Na stretnutí boli zástupcovia
spoločnosti vyzvaní, aby prehodnotili súčasné ceny za prevzatie a uloženie odpadu na skládku odpadu s cieľom
jeho zneškodnenia za účelom znížania nákladov Mesta BB na predmetnú činnosť. Ďalšie pracovné stretnutie sa
konalo 25.10.2011, pripravujú sa ďalšie rokovania.
Možnosti odstúpenia Mesta od zmluvy so spoločnosťou prevádzkujúcou skládku Škradno
(JUDr. Alena Pospíšilová, právnik Organizačno-právneho oddelenia MsÚ
Zmluva o spolupráci uzavretá dňa 12.06.1997 so spoločnosťou IPODEC ONYX KROH Banská Bystrica s.r.o. od 1.6.2010 právny nástupca Márius Pedersen a.s. bola uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka na
dobu určitú 30 rokov odo dňa jej účinnosti - t.j. do 12.06.2027. Zmluvu podľa jej aktuálneho znenia nie je možné
vypovedať, pretože sa o tom zmluvné strany nedohodli.
Záver: zmluva sa vypovedať nedá
Zmluva o ukladaní odpadu na RSO č.040054 uzavretá dňa 17.04.2002 so spoločnosťou IPODEC ONYX
KROH Banská Bystrica s.r.o. - od 1.6.2010 právny nástupca Márius Pedersen a.s.uzavretá na dobu určitú
počas trvania zmluvy o spolupráci zo dňa 12.6.1997 - t.j. do 12.06.2027.
Zmluvu je možné vypovedať bez udania dôvodu s 3 mesačnou lehotou. Predmetom zmluvy je zneškodňovanie
odpadov skládkovaním, miestom plnenia zmluvy je RSO BB ( Šalková).
Zmluvu na odvoz odpadu má aj spoločnosť PUFEKO s.r.o. zo dňa 21.6.1991 - platnosť do r.2018. Predmetom
zmluvy je zber a odvoz KO na skládku IOK BB Škradno.Zmluvu je možné vypovedať s 3 mesačnou
výpovednou lehotou.
Ďalšiu zmluvu na odvoz odpadu má spoločnosť ICEKO-ONYX s.r.o. zo dňa 21.9.1998 - platnosť
do1.11.2018. Predmetom zmluvy je zber a odvoz KO na skládku IOK BB Škradno. Zmluvu je možné ukončiť
dohodou zmluvných strán, alebo z dôvodu odňatia povolenia k vykonávaniu činnosti.
Záver: Predmetom záujmu mesta je situáciu riešiť a o ďalšom postupe bude MsZ informované. Bude
vykonaná analýza odpadového hospodárstva vo vzťahu k cene za poskytované služby. Mesto čo sa týka
uloženia odpadu na skládke TKO, momentálne nemá alternatívu. Najbližšia skládka je vo Zvolenskej
Slatine, prevádzkovateľ je Marius Pedersen a.s.
V Banskej Bystrici, 27.10.2011
Spracoval: JUDr. Alena Pospíšilová, právnik Organizačno-právneho oddelenia MsÚ
Mgr. Peter Suchý, vedúci Oddelenia odpadového hospodárstva a ÚVP MsÚ
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