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Zmluva o poskytovaní služieb č. /2021 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“)  

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:     Mesto Žiar nad Hronom 

 Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor mesta 

Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom 

IČO: 00 321 125, DIČ: 2021339463  Nie je platcom DPH.  

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK87 0200 0000 0000 1462 1422  

Kontaktná osoba: Ing. Ivana Martincová 

Telefón: 045/678 71 25 

Email: ivana.martincova@ziar.sk 

   (ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ:    .......................................................................  

Štatutárny orgán:  

Sídlo:  

IČO: ......................DIČ: ................... IČ DPH: ........................  

Spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu 

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

Bankové spojenie: ............................................. 

Číslo účtu v tvare IBAN: .................................... 

Kontaktná osoba: ............................................... 

Telefón: .............................................................. 

Email: ................................................................. 

     (ďalej ako „Poskytovateľ“) 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi počas doby trvania 

zmluvy nasledovné služby: 

a) zber, prepravu a zneškodňovanie biologického odpadu z testovania COVID 19 

organizovaného pod správou objednávateľa, 

b) zber, prepravu a zneškodňovanie biologického odpadu z vakcinácie proti COVID 19, 

c) zabezpečenie nádob na zdravotnícky odpad tzv. klinik boxy, 

a to s odbornou starostlivosťou v zmysle bližšej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 zmluvy 

a v za podmienok uvedených v zmluve (ďalej len „Dohodnuté služby“ alebo aj „Dohodnutá 

činnosť“) a záväzok Objednávateľa za Dohodnuté služby zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú 

odplatu podľa Článku III. bod 1. tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ je spoločnosť vykonávajúca zber, prepravu, zhodnocovanie alebo 

zneškodňovanie odpadov na území SR v súlade s jej oprávnením na podnikanie v oblasti 

nakladania s odpadmi a platných súhlasov na uvedenú činnosť podľa zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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3. Poskytovateľ prehlasuje, že má všetky príslušné povolenia, súhlasy a oprávnenia na výkon 

dohodnutej služby. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Poskytovateľovi pri plnení Dohodnutých služieb všetku 

potrebnú súčinnosť a plniť iné podmienky dohodnuté zmluvou, potrebné pre riadny výkon 

Dohodnutých služieb zo strany Poskytovateľa. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nie je oprávnený poskytovať Dohodnuté služby, v 

časti alebo v celom rozsahu prostredníctvom tretej osoby. 

 
Článok II. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán a organizačné zabezpečenie 

 

1. Poskytovateľ sa oboznámil s bližšou špecifikáciou Dohodnutej činnosti uvedenej v prílohe č. 1 
zmluvy a vyhlasuje, že neexistujú faktické závady, ktoré by bránili Poskytovateľovi vo výkone 
Dohodnutej činnosti. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude Dohodnutú činnosť podľa zmluvy vykonávať riadne a včas. 

Zaväzuje sa bez zbytočného odkladu informovať štatutárny orgán a/alebo oprávnenú osobu 

Objednávateľa o priebehu ním vykonávaných Dohodnutých služieb podľa zmluvy, pričom sa 

zaväzuje bezodkladne informovať Objednávateľa o okolnostiach, ktoré mu bránia v riadnom 

výkone jeho činnosti a súčasne mu bude navrhovať opatrenia potrebné pre ich odstránenie. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak zistí, že niektorú z Dohodnutých činností nebude môcť riadne 

poskytnúť, bez zbytočného odkladu mu to oznámi, vrátane uvedenia prekážky, pre ktorú 

činnosť nemôže vykonať a v akej dodatočnej lehote činnosť riadne poskytne. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri plnení záväzkov podľa zmluvy bude bez zbytočného odkladu 

prerokúvať s Objednávateľom a/alebo oprávnenou osobou Objednávateľa všetky otázky, ktoré 

by mohli negatívne ovplyvniť poskytovanie Dohodnutých služieb a že bude Objednávateľovi 

oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť a/alebo ohroziť oprávnený záujem 

Objednávateľa a iniciatívne dávať návrhy na odvrátenie tejto hrozby. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ bude pri poskytovaní Dohodnutých služieb 

využívať vlastné zariadenia a spotrebný materiál určený na výkon Dohodnutých služieb. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne  oznámiť každú zmenu týkajúcu sa ich 

identifikačných kontaktných údajov (názov, sídlo, číslo účtu, e-mail a pod.) najneskôr do 15 

pracovných dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto zmeny sa nebudú považovať za 

zmeny vyžadujúce si uzavretie dodatku k tejto zmluve. 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri poskytovaní Dohodnutých služieb pre Objednávateľa podľa 

Zmluvy bude postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou a tak, aby nepoškodil práva a 

oprávnené záujmy Objednávateľa. 

 

Článok III. 

Odmena za Dohodnutú činnosť 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľovi patrí za riadny výkon Dohodnutých služieb 

odmena zodpovedajúca vykonanej Dohodnutej činnosti za kalendárny mesiac. Zmluvné 

strany sa dohodli, že odmena za poskytovanie. Cena za vykonanie služby bude zodpovedať 

skutočne vykonaným úkonom, pričom zmluvné strany berú na vedomie, že celková cena 

služby za celú dobu trvania tejto zmluvy nesmie prekročiť finančný limit  30.000,- € bez DPH. 

2. V odmene uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na dovoz, odvoz 

a prevádzkovanie zariadení Poskytovateľom a jeho pracovníkov a všetky spotrebované 

materiály a prostriedky použité na výkon Dohodnutej činnosti.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za Dohodnutú činnosť bude realizovaná na základe 

faktúr vystavovaných Poskytovateľom mesačne pozadu. Faktúra bude splatná do 30 dní od 
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dňa jej doručenia Objednávateľovi. Súčasťou faktúry musia byť relevantné účtovné alebo 

evidenčné doklady. 

4. Peňažný záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú Odmenu je splnený 

pripísaním platenej sumy na bankový účet Poskytovateľa uvedený na príslušnej faktúre 

vystavenej Poskytovateľom. 

 

Článok IV. 

Trvanie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa xxxxxx i) do 31.12.2021 alebo ii) do 

vyčerpania finančného limitu 30.000,- € s DPH; podľa toho, ktorá z týchto dvoch ( i alebo ii) 

skutočností nastane skôr. 
 

Článok V. 

Skončenie zmluvy 

 

1. Zmluva sa skončí uplynutím dohodnutej doby jej trvania.  

2. Zmluva sa môže skončiť aj pred uplynutím dohodnutej doby trvania, a to :  

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou Objednávateľa z dôvodu ak Poskytovateľ:  

 alebo osoby, ktoré vykonávajú Dohodnutú činnosť, napriek písomnému upozorneniu, 

porušujú niektoré z povinností uvedených v tejto zmluve, 

c) písomnou výpoveďou Poskytovateľa z dôvodu ak:  

 Objednávateľ aj napriek písomnému upozorneniu Poskytovateľa porušuje svoje 

povinnosti podľa tejto zmluvy tak, že tým znemožňuje Poskytovateľovi výkon 

Dohodnutej činnosti.  

3. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňa xxxxxxxxxx, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle Poskytovateľa. 

3. Všetky písomné právne úkony týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými 

stranami touto zmluvou sa doručujú prednostne elektronicky na emailovú adresu uvedenú 

v záhlaví tejto zmluvy, poštou, treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky alebo osobne. 

Ak adresát písomnosti neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje 

sa písomnosť v deň jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tejto 

skutočnosti nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto 

prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú. Pokiaľ podľa tejto zmluvy 

postačuje doručovanie písomností elektronicky do emailovej schránky niektorej zo zmluvných 

strán, považuje sa takáto písomnosť za doručenú okamihom jej odoslania z emailovej 

schránky uvedenej v tejto zmluve a to aj v prípade, že adresát tejto písomnosti si emailovú 

správu neotvorí alebo neprečíta.   

4. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len na základe písomných a očíslovaných dodatkov 

podpísaných zmluvnými stranami.  
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5. Príloha č. 1 - Požiadavky na vykonanie činností služby a príloha č. 2 – Cenník poskytnutých 

služieb sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

6. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa budú 

riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných rovnopisoch, z ktorých Poskytovateľ obdrží dva 

rovnopisy a Objednávateľ dva rovnopisy. 

8. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s Protikorupčnou doložkou, zverejnenou na 

webstránke mesta Žiar nad Hronom (www.ziar.sk/protikorupcna-politika/), jej obsahu v celom 

rozsahu porozumel a zaväzuje sa dodržiavať všetky povinnosti z nej vyplývajúce počas 

celého obdobia trvania zmluvného vzťahu, ak z ustanovení Protikorupčnej doložky nevyplýva, 

že tieto povinnosti vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu. 

9. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy 

plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez 

omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

v Žiari nad Hronom, dňa .................2021  v Žiari nad Hronom, dňa ..............2021 

 

 

Objednávateľ:         Poskytovateľ: 

 

 

 

 

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

       Mgr. Peter Antal                 

       primátor                  

       Mesto Žiar nad Hronom                           

     

 

 

 

 

 

http://www.ziar.sk/protikorupcna-politika/

