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           Zmluva o poskytnutí služby č. ...... / 2018 

uzatvorená podľa § 269 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  zákonníka v platnom 

znení (ďalej len „Zmluva“) 

 

1. Poskytovateľ: Technické služby mesta Svit 
sídlo: Hviezdoslavova 268/32, Svit 
Obchodná spoločnosť zapísaná Živnostenskom registri Okresného úradu 
v Poprade č. 706-16507 
IČO: 00186864 
DIČ: 2021212545 
IČ pre DPH: SK2021212545 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN: SK95 0200 0000 0013 8655 7753 
Štatutárny zástupca: Ing. Daniel Čendula 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach zmluvy  
vo veciach odborných  
Tel.: +421 0918 065 026 
Fax:  
E-mail: riadite.ts@svit.sk 
Internetová adresa: www.ts.svit.sk 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
2. Objednávateľ: Obecný podnik Važec 
sídlo: Na Harte19, 032 61 Važec 
IČO: 36137693 
DIČ: 2020126031 
IČ pre DPH: nie je platcom DPH 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Štatutárny zástupca: Rastislav Sirotiak, vedúci 
Osoba oprávnená na rokovanie: 
vo veciach zmluvy Rastislav Sirotiak, vedúci 
Tel.: +421 907849654 
Fax:  
E-mail: r.sirotiak@obecvazec.sk 
Internetová adresa: www.obecvazec.sk  
(ďalej len „Objednávateľ“)  

 

Preambula 

Táto zmluva je výsledkom procesu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a úspešnej ponuky 

poskytovateľa na predmet zákazky: „Zber a odvoz komunálneho odpadu“. 
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II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je zber, odvoz komunálneho odpadu a jeho zložiek na území 

Obce Važec podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.  

2. Zber, odvoz komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Obce Važec, podľa bodu 1 

článku II. tejto zmluvy bude vykonávaný podľa dohodnutého harmonogramu vývozu zo 

zberných nádob vo vlastníctve pôvodcu odpadu alebo v prenájme pôvodcu odpadu, ktorý 

bude neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.  

3. Poskytovateľ bude viesť evidenciu o predmete tejto zmluvy pre účely kontroly, o druhoch a 

množstve odobratých odpadov podľa platných právnych predpisov. 

4. Poskytovateľ bude činnosti podľa tejto zmluvy vykonávať v súlade so zákonom č. 79/2015  

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať výkony a služby podľa tejto Zmluvy na vlastné 

náklady a nebezpečenstvo, pričom pokiaľ nie je uvedené inak, za účelom plnenia tejto 

Zmluvy bude používať  technické zariadenia a stroje, vozidlá ako aj všetok potrebný 

materiál. Od začatia poskytovania svojich výkonov a služieb  podľa tejto Zmluvy až po ich 

prevzatie objednávateľom znáša poskytovateľ zodpovednosť za hmotný výsledok 

poskytnutých činností a výkonov. Poskytovateľ je takisto povinný poučiť osoby 

zodpovedné za manipuláciu s odpadmi pri nakladaní odpadov na motorové vozidlo 

o dodržiavaní základných pravidiel BOZP ako aj základných pravidiel, ktoré je potrebné 

dodržiavať pri manipulácií v súvislosti so samotným zberom odpadov. 

6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie služieb zo strany poskytovateľa a to 

za   účelom  či si poskytovateľ plní svoje povinnosti v úplnom súlade s podmienkami tejto 

Zmluvy. Ak Objednávateľ zistí, že poskytovateľ postupuje v rozpore so svojimi 

povinnosťami alebo podmienkami tejto Zmluvy, je oprávnený písomne vyzvať (výzva 

musí obsahovať vytýkané nedostatky a nápravnú lehotu na odstránenie vytýkaných 

nedostatkov)  a dožadovať sa toho, aby poskytovateľ odstránil vytýkaný  nesúlad svojho 

konania  a aby si plnil svoje povinnosti  riadnym spôsobom. Ak tak poskytovateľ  neurobí 

v primeranej lehote mu na to poskytnutej a vytýkané nedostatky neodstráni, je 

objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.  

7.Objednávateľ je oprávnený kontrolovať výkon činností poskytovateľa aj osobne 

prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, pričom poskytovateľ je povinný umožniť 

na žiadosť objednávateľa účasť takýchto oprávnených zástupcov objednávateľa pri 

výkone činností poskytovateľa.  

8.  Poskytovateľ je povinný vykonávať činnosti v zmysle tejto Zmluvy v termínoch 
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III. Doba plnenia a platnosti zmluvy 

1. Čas plnenia predmetu zmluvy je od 01.02.2018.  

2. Miestom plnenia je katastrálne územie Obce Važec. 

 

IV. Odplata za poskytované služby a platobné podmienky 

 

1. Ceny za zber, odvoz komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Obce Važec sú 

stanovené dohodou zmluvných strán, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy. 

 2. Platby za služby spojené s predmetom tejto zmluvy budú objednávateľom uhrádzané na 

základe faktúr vystavených poskytovateľom.  

3. Fakturácia bude vykonávaná jeden krát mesačne pozadu, pričom splatnosť faktúr bude 30 

dní odo dňa ich vystavenia.  

4. V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru v termíne splatnosti je poskytovateľ 

oprávnený fakturovať objednávateľovi zmluvnú pokutu takto: 

 - 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania v prípade, že omeškanie netrvá dlhšie ako 

15 dní. 

 - 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak omeškanie trvá dlhšie ako 15 dní.  

5. Ceny za zber, odvoz odpadu môžu byť upravované v prípade zmeny cien a iných 

hospodársko-ekonomických vplyvov (zmena poplatkov, DPH, inflácia a pod.). Cenník môže 

byť upravený iba dodatkom k tejto zmluve, podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

  

V. Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zber, odvoz komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Obce Važec sa uskutoční v 

určený deň v rámci príslušného týždňa podľa harmonogramu poskytovateľa.  

2. Poskytovateľ vykonáva zber a odvoz odpadu z odpadových nádob so zodpovedajúcimi 

technickými parametrami, ktoré sú vo vlastníctve pôvodcu odpadu alebo v nájme 

objednávateľa. 
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3. Poskytovateľ je pri manipulácii s odpadovými nádobami povinný dodržiavať všetky platné 

právne normy v oblasti nakladania s odpadmi a zásady bezpečnosti práce.  

4. Odpad pôvodcu uložený v odpadových nádobách bude prostredníctvom poskytovateľa 

likvidovaný v súlade s platnými právnymi predpismi.  

5. Poskytovateľ uskutoční vývoz odpadu umiestneného v odpadových nádobách ako aj 

vývoz odpadu zo stanovísk odpadových nádob, ktorý sa dostal mimo nich pri manipulácii s 

nimi za účelom ich vyprázdnenia.  

6. Objednávateľ dbá na to, aby odpadové nádoby boli prístupné pre vozidlo poskytovateľa v 

zmluve určený deň vývozu.  

7. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v zimnom období zjazdnosť verejných komunikácií 

a v priebehu celého roka odstránenie prekážok brániacich vo výkone zberu.  

8. Objednávateľ zabezpečí distribúciu zberových kalendárov do jednotlivých domácností.  

9. Objednávateľ poskytne zamestnancov na manipuláciu s odpadovými nádobami. 
 

VI. Ukončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to: od 01.02.2018 do 31.07.2019  

2. Zmluvu možno ukončiť:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán; zmluva v tomto prípade zaniká k dohodnutému dňu;  

b) odstúpením od zmluvy, ktorý je účinný okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

1. V prípade zmeny platnej legislatívy majú obe zmluvné strany právo požadovať od druhej 

strany také zmeny v tejto zmluve, ktoré vyplynú z nových právnych predpisov a to písomným 

dodatkom k tejto zmluve. 

 2. Zmluvy a dodatky tejto zmluvy musia mať písomnú podobu a musia byť podpísané 

obidvoma zmluvnými stranami.  

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke objednávateľa. Strany po 

prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že táto zmluva sa zhoduje s ich pravou a skutočnou vôľou, 

že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju vlastnoručne podpisujú.  
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4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po 

dvoch exemplároch. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

ju podpisujú. 

 

 

 

 

 
 

Vo Važci................ dňa 07.02.2018...    Vo Važci, dňa .....05.02.2018 

 

Za poskytovateľa:                                      Za objednávateľa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v.r. v. r. 

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

(čitateľné meno)  Rastislav Sirotiak 

(funkcia)           vedúci 

  Obecný podnik Važec 
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Príloha č. 1 k zmluve  

 

 

 Názov zákazky: Zber a odvoz komunálneho odpadu 

 

Verejný obstarávateľ:  Obecný podnik Važec 

 

Predkladateľ cenovej ponuky: 

Názov Technické služby mesta Svit 

Adresa Hviezdoslavova 268/32, 059 21  Svit 

IČO 0186864 

 

Zoznam položiek: 

P. č. Názov položky Jednotková cena 

v EUR bez DPH 

Jednotková cena 

V EUR s DPH 

1. Vývoz Zmesového komunálneho 

odpadu 1km pri výkone zberu 
1,46 1,75 

2. Výkon zberu odpadu 1 hodina 10,91 13,09 

3. Vývoz odpadu na skládku 1 km 1,46 1,75 

4. Cena za 1 tonu vývozu odpadu 26,64 31,97 

celkom 40,47 48,56 

  

Platca DPH:   ÁNO/NIE* 

 

V o Svite, dňa 07.02.2018 

 

Meno a priezvisko zodpovednej osoby: Ing. Daniel Čendula 

 

 

*nehodiace sa preškrtnite  


