
TECHNICKÉ SLUŽBY
Žiar nad Hronom, a.s.

$ odpadmi to vieme

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ : DOMOV PRI KAŠTIELI n.o.
so sídlom : SNP 1247/16A, 96501 Žiar nad Hronom
IČO : 52 540 651
konajúca prostredníctvom : Ing. Monika Minárová, riaditeľka 
(ďalej aj len ako „Objednávateľ')

a

Poskytovateľ :
so sídlom

Technické služby -  Žiar nad Hronom, a.s.
: SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO 
DIČ 
IČ DPH

: 44 877 315 
:2022865482 

: SK2022865482
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici,
oddiel Sa , vložka číslo Č.970/S
bankové spojenie : UniCredit Bank a.s.
číslo účtu : 1164850006/1111
konajúca prostredníctvom : Ing. Miloš Ďurajka, predseda predstavenstva 
(ďalej aj len ako „Poskytovateľ")

Objednávateľ a Poskytovateľ (spolu aj len ako „Zmluvné strany") uzatvárajú v súlade 
s § 269 ods. 2 zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov nasledovnú Zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej aj len ako „Zmluva" alebo 
„táto Zmluva“).

Poskytovateľ služby je oprávnený poskytovať službu dohodnutú v tejto zmluve na 
základe rozhodnutia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad 
Hronom, číslo spisu: 974/2014 a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 
Slovenskej republiky, úradné číslo STOD-ZH79-SK.
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Článok I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi 
Objednávateľom a Poskytovateľom pri plnení záväzku Poskytovateľa zabezpečiť zber, 
prepravu a skladovanie odpadu a následne zabezpečiť jeho zhodnotenie 
u oprávneného subjektu (druh odpadu 20 01 08, biologicky rozložiteľný kuchynský 
a reštauračný odpad, vedľajší živočíšny produkt kategórie 3 /ďalej aj len ako 
„Odpad"/), ako i ostatné služby s tým súvisiace, vymedzené v Článku II. tejto Zmluvy.

Článok II.
Rozsah poskytovaných služieb

1. Poskytovateľ je povinný vyvinúť aktivitu a poskytnúť za účelom plnenie predmetu 
zmluvy podľa článku I. pre Objednávateľa najmä :

a. realizovať pravidelný zber, prepravu a skladovanie Odpadu podľa tejto 
Zmluvy v intervaloch lx, prípadne 2x týždenne,

b. zabezpečiť zhodnotenie prevzatého odpadu u oprávneného subjektu,
c. poskytnúť objednávateľovi relevantné potvrdenia o prevzatí Odpadu a ďalšom 

nakladaní s ním.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky potrebné kroky a opatrenia za účelom 
zvozu Odpadu v prospech Objednávateľa v rozsahu a medziach zákona o odpadoch 
a príslušných vyhlášok a Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi 
všetku potrebnú súčinnosť pri realizácií služieb vymedzených v predchádzajúcom 
odseku tohto Článku Zmluvy. Služba Poskytovateľa zahŕňa zber, prepravu, 
skladovanie a odovzdanie prevzatého odpadu na zhodnotenie odpadu oprávnenej 
osobe, poskytnutie označených zberných kontajnerov výmenným spôsobom za 
čisté a vydezinfikované. Frekvencia vývozu je 1, prípadne 2 x za týždeň podľa 
požiadavky, potvrdenie dokladu o prebratí odpadu -  Zberný list.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neuzatvorí rovnakú alebo obdobnú 
zmluvu siným subjektom v Slovenskej republike. Poskytovateľ je výhradným 
partnerom Objednávateľa v oblasti zvozu Odpadu z reštauračných a iných 
stravovacích zariadení pre Objednávateľa.

Článok III.
Odplata a platobné podmienky

1. Cena za jeden vývoz za jednu zbernú nádobu na odpad 20 01 08 (biologicky 
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, vedľajší živočíšny produkt kategórie 
3) je 5,00 € bez DPH
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2. Úhrada za vykonané služby bude na základe vystavovaných faktúr. Ceny sú 
stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a pri 
fakturácii sú zaťažované daňou z pridanej hodnoty. Poskytovateľ služby je plátcom 
DPH. Splatnosť faktúr je 14 dní od dátumu vystavenia faktúr.

B. Podkladom pre vystavenie faktúr je objednávateľom a poskytovateľom podpísaný 
prehľad zrealizovaných vývozov.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých si po ich podpise dva 
ponechá Objednávateľa jeden Poskytovateľ.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou. 
Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán alebo jednostrannou výpoveďou niektorej 
zo zmluvných strán, po uplynutí 3 mesačnej výpovednej doby, ktorá začína plynúť 
prvým dňom mesiaca nesledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená 
druhej zmluvnej strane.

3. Akékoľvek oznámenia a ostatná nevyhnutná alebo dobrovoľná korešpondencia, 
uskutočnené v súlade s touto Zmluvou (ďalej aj len ako "Oznámenia"), budú 
vykonané v písomnej forme. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky významné 
a záväzné prejavy vôle, najmä zmeny tejto Zmluvy, je potrebné uskutočniť 
písomnou formou a preukázateľne doručiť inej zmluvnej strane. V prípade, že 
zmluvná strana, ktorej je takáto písomnosť adresovaná, jej prijatie odmietne alebo 
iným spôsobom jej prijatiu zabráni (napr. neoznámením zmeny jej adresy alebo 
iných relevantných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané 
doručenie vrátenie nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej 
adresy takejto zmluvnej strany.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta 
a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo 
v spojení s touto Zmluvou nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Každá zo Zmluvných 
strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom 
touto Zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery 
druhej zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o majetkovom 
postavení zmluvnej strany, o predmete Zmluvou dojednanej služby a iné 
informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé privodiť ujmu alebo narušiť intímnu 
sféru zmluvnej strany. Každá zo Zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť 
o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo 
čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu dotknutej zmluvnej strany.

3 z 4



5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať 
o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností 
vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež 
zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 5 dní sa budú 
vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva 
a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať 
všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, 
čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

7. Zmluva je platná dňom jej uzatvorenia, t. j. jej podpisom všetkými Zmluvnými 
stranami a účinná od 01.06.2021. Zmluvné strany sa dohodli, že podpíšu všetky 
strany tejto Zmluvy.

8. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného 
touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia 
tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac 
približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna 
úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

V Žiari nad Hronom, dňa/r€/, V Žiari nad Hronom, dňa

Za Objednávateľa : Za Poskytovateľa :

D<

C
Ing. Monika Minárová
riaditeľka

_______________
Ing. Miloš Ď U R A J K A
predseda predstavenstva

Tech'
Žisr

SNP 131 
(tO  448773 

3X0 ú

- l . I  —i .  ,x i___
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ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 č. 357/2015 Z.z.
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: príjem/ poskytnutie / použitie / právny úkon / iný 
úkon majetkovej povahy*

Finančnú operáciu alebo jej časť je - n ie je  možné: vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 
plnenie.
Štatutárny zástupca - DOMOV PRI KAŠTIELI, n. o. zodpovedný za ekonomiku a financovanie:
Meno a priezvisko: Ing. Monika Minárová Dátum: .. Podpis:.

Finančnú operáciu alebo jej časť je -  nie j e možné: vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 
plnenie.
Zodpovedný zamestnanec:
Meno a priezvisko: Dátum:,..........l^ič^.Podpis:......
*nehodiace sa škrtnite


