
Dodatok č. 2 k
Rámcovej dohode o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve

uzatvorenej podľa§ 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších právnych predpisov

(ďalej len ako „dodatok")

ČI.I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Poskytovateľ:

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 052 70 Spišská Nová Ves
Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta
00329614
20207177875
Prima banka Slovensko, a.s.
SK16 5600 0000 0034 0042 2003

(ďalej len „objednávateľ")

MEPOS SNV s.r.o.
štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tomáš Hamráček, konateľ spoločnosti
52473732
2121034245
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK39 0900 0000 0051 5944 6373

(ďalej len „poskytovateľ")

sa v súlade s Článkom VIII. bod 3 Rámcovej dohody o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa
30. 4. 2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30. 6. 2021 (ďalej len „Rámcová dohoda") dohodli na tomto
dodatku.

Čl. II.
Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je zmena časti Rámcovej dohody, tak ako je to uvedené v ďalšej časti tohto
dodatku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodnú Prílohu č. 3 Rámcovej dohody nahrádza Príloha č. 3, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatokje neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody.

2. Všetky ostatné ustanovenia Rámcovej dohody ostávajú bez zmeny a týmto dodatkom nedotknuté.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

4. Dodatok je uzatvorený v súlade s § Sa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a
podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.



5. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Po podpísaní
tohto dodatku objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a poskytovateľ dve vyhotovenia.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k Rámcovej dohode nebol uzavretý pod nátlakom, v tiesni
a za mimoriadne nevýhodných podmienok, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, sú spôsobilé a
oprávnené takýto dodatok k Rámcovej dohode uzatvoriť. Dodatok si zmluvné strany prečítali, jeho
obsahu rozumejú, súhlasia s ním, na znak čoho ho slobodne a vážne vlastnoručne podpisujú.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku k Rámcovej dohode je:
Príloha č. 3 - Doklady podľa článku VIII. bod 8 písm. a), b) a c) Rámcovej dohody

V Spišskej Novej Vsi, dňa 01.10. 202 V Spišskej Novej Vsi, dňa 01.10.2021

..
Za objednávateľa:
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/4(. :~q!!1>~~r·~\'yeterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves
í ~ · · ( ):-!Ll1-:;:r ~ uklianska 46,052 01 Spišská Nová Ves

Rozhodnutie

Regionálna veterinárna apotravinovä správa Spišská Nová Ves (ďalej len „RYPS
Spišská Nová Ves") príslušná podľa § 8 ods.3 písm. i) bod 1. zákona č. 39/2007 Z. z,
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (,,ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.
z."), podľa článku 24 ods. 1 písm. g) a článku 44 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych
vedľajších produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa
zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1069/2009") a v súlade s
§ 46 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

opakovane podmienečne s c h v a ľ u j e na dobu 3 mesiace odo dňa právoplatnosti
tohto rozhodnutia

prevádzkovateľa: MEPOS SNV, s.r.o., Štefánikovo nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, okr.
Spišská Nová Ves
IČO: 52 473 732

Prevádzkareň: Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník „Regionálne centrum
zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) Spišská Nová Ves", okr.
Spišská Nová Ves

činnosť:
l )transformácia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3-kuchynský
odpad uvedený v článku 10 písm.p) nariadenia (ES) č. 1069/2009 aeróbnou fermentáciou na
kompost .
2)zber a preprava vedľajších živočišných produktov materiálu kategórie 3- kuchynský
odpad určený na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm.k) nariadenia (ES) č. 1069/2009

Odôvodnenie
Dňa 29.06.2021 bola na RYPS Spišská Nová Ves doručená žiadosť od prevádzkovateľa

MEPOS SNY, s.r.o., Štefánikovo nám. 1, 052 ó,1 Spišská Nová Ves, okr. Spišská Nová Ves,
IČO: 52 473 732_ (ďalej len „prevádzkovatel"') na schválenie činnosti zber, preprava
a transformácia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3-kuchynský odpad
uvedený v článku l O písm.p) nariadenia (ES) č. l 069/2009 aeróbnou fermentáciou na
kompost. ·

Na základe uvedenej žiadosti vykonal veterinárny inšpektor RYPS Spišská Nová Ves
v prevádzke dňa 30.06.2021 úradnú veterinárnu kontrolu.
Úradná kontrola bola vykonaná za účelom schválenia priestorov prevádzkovateľa
na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov (ďalej len „VŽP") materiálu kategórie 3-
kuchynský odpad. Prevádzka „Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných
odpadov (BRO) Spišská Nová Ves" je umiestnená v lokalite Kúdelník na parcelách CKN č.
9522/4, 9522/7, 9522/8, 9522/99522/10, 9522/11, 9522/122, 9522/13, 9522/5, 9522/14,
9522/14, 9522/15, 9522/17, 9522/18 v extraviláne mesta vo vzdialenosti c.c.a. 200 metrov od
najbližšieho objektu. Prevádzka má tieto časti: hala, zberný kontajner, CSC-hygienizačný



kontajner a drvič kuchynského odpadu ECO MASTER. Spracovanie prebi~ha v CSC-
hygienizačnom kontajneribiologickým aeróbnym procesom /kompostovannn/ _
s prevzdušňovaním pretlakom. Teplotná sonda meria teplotu materiálu. Namerané hodnoty
slúžia na reguláciu aktívneho prevzdušňovania. Hygienizácia materiálu sa vykonáva vhodným
časovo-teplotným režimom. Vzduch prefukovaný materiálom sa čistí polopriepustnou
membránou s cieľom predchádzať úniku zápachu. Celá hygienizácia materiálu bude
vykonávaná podľa pracovného postupu výrobcu. Po hygienizácii sa materiál zapracuje do
kompostu a ďalšia činnosť bude v súlade s prevádzkovým poriadkom kompostárne.
Prepravu vedľajších živočíšnych produktov zabezpečí prevádzkovateľ vlastným vozidlom
MAN TGM 18.250. Na prepravu je určený 1 preškolený vodič a na prevádzku 2 zaškolený
pracovníci. VŽP dovezený na spracovanie bude odvážený na mostovej váhe v zbernom dvore
a bude vedená evidencia o odpade. Čistenie dopravného prostriedku a nádob bude
vykonávané tlakovým čistiacim strojom WAP. · ·

Vedľajšie živočíšne produkty budú sprevádzané dokladmi, ktoré zodpovedajú požiadavke
prílohy VIII nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie ·
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy
týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú
spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky
a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa tejto smernice
(ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 142/2011 "). Subjekt má rozpracovaný HACCP, systém
vlastných kontrol- odber vzoriek na vyšetrenie na preukazovanie súladu s právnymi
predpismi, systém dodržiavania hygienických podmienok, predpísanú evidenciu a doklady
v zmysle platných predpisov, Zistené skutočnosti sú uvedené v zázname z úradnej kontroly
č. 80502830062108.30 zo dňa 30.06.2021. Pri úradnej kontrole ešte nemohla byť overená
funkčnosť systému HACCP. Prevádzkovateľovi bolo vydaná rozhodnutie o podmienečnom
schválení na dobu 3 mesiacov- toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 01.07.2021

Na základe úradnej kontroly č. GM/805028270920211000 zo dňa 27.09.20214, ktorá bola
vykonaná do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o podmienečnom schválení za
účelom overiť (validovať) funkčnosť systému HACCP, · systému vlastných kontrol- odber
vzoriek na vyšetrenie na preukazovanie súladu s právnymi predpismi, systému dodržiavania
hygienických podmienok, vedenia predpísanej evidencie a dokladov v zmysle platných
predpisov pred samotným schválením a preskúmaním predložených dokumentov bolo zistené,
že v prevádzke zatiaľ nebola odobratá vzorka na preukazovanie súladu s právnymi predpismi
a pri úradnej kontrole ešte nemohla byť overená funkčnosť systému HACCP.

Na základe predmetnej úradnej kontroly, zistených skutočností na mieste, preskúmaní
predložených dokumentov, Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves
rozhodla podľa článku 44 ods.2 Nariadenia ( ES ) č. 1069/2009 tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia. RVPS Spišská Nová Ves môže vydať rozhodnutie, ktorým
predÍži toto podmienečné schválenie vo veciach ešte neoverených požiadaviek, najdlhšie však
na ďalšie tri mesiace tak, aby celková doba podmienečného schválenia nebola dlhšia ako šesť
mesiacov.

RVPS Spišská Nová Ves vykoná dďtroch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia
úradnú kontrolu. Ak prevádzkovateľ preukáže splnenie všetkých príslušných hygienických
požiadaviek a požiadaviek funkčnosti systému HACCP, vlastných kontrol podľa nariadenia
č. 142/2011/EÚ, RVPS Spišská Nová Ves schváli prevádzkareň bez podmienok a časového
obmedzenia na všetky príslušné činnosti. Ak ale ani pri tejto dodatočnej úradnej kontrole



nebude možné overiť, že prevádzkareň spÍňa príslušné všeobecné, osobitné a hygienické
požiadavky nariadenia č. 142/2011/EÚ, RVPS Spišská Nová Ves túto prevádzkareň
neschváli.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
RYPS Spišská Nová Ves.
Toto rozhodnutie je možné po nadobudnutí právoplatnosti a vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov preskúmať súdom.

•.

MVDr. Gregor Mikolaj
riaditeľ
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