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Z M L U V A   O   P O S K Y T O V A N Í   S L U Ž I E B   č. 46 / 2020 
zabezpečenia odvozu odpadu  

uzatvorená podľa § 269 Ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 
ďalej v texte len ako „Zmluva“  

uzatvorená medzi : 
 

čl. 1.  Zmluvné strany 
 
1.1. Dodávateľ   : Brantner Nové Zámky, s.r.o.  

Sídlo spoločnosti           : Viničná 23, Nové Zámky 
V zastúpení  : Ing. Tibor Papp a JUDr. Jaromír Valent, konatelia spoločnosti 
IČO   : 31 440 291    
IČ DPH   : SK2020413857 
Bankové spojenie  : Tatra Banka a.s.    
Číslo účtu   : 2624844761/1100 
IBAN   : SK0511000000002624844761  
SWIFT   : TATRSKBX 
Obchodný register  : Okresný súd Nitra, vložka č. 540/N, oddiel Sro  
Tel. č. / e-mail   : 035/ 64 26 436, office.brantnernz@brantner.sk 
ďalej len ako „ Dodávateľ “ 

 
a 

 
1.2. Objednávateľ         : Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky  

Sídlo/bydlisko                       : Slovenská 11A, 940 34 Nové Zámky 
Miesto vývozu               : Slovenská 11A, 940 34 Nové Zámky 
V zastúpení                            : MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD. -riaditeľ 
IČO                                          : 17 33 61 12 
DIČ                                           : 20 21 06 83 24                                        
IČ DPH                                     : SK20 21 06 83 24 
Bankové spojenie                 : Štátna pokladnica 
IBAN                                        : SK88 8180 0000 0070 0054 0295                                     
SWIFT                         : SPSRSKBA 

         Registrovaná        : Okresný úrad Nové Zámky, č. 404-9729 
Kontaktná osoba                 : Ing. Kristián Kubiš 

         Tel. č. / e-mail                       : 0907824053, 0908407897, kristian.kubis@nspnz.sk, kristian.kubis@gmail.com 
 
ďalej len ako „ Objednávateľ“, spolu aj ako „Zmluvné strany“ 
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čl. 2.  Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je: 
2.1.  odvoz odpadu,  

zatriedené podľa novej kategorizácie odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR 
č.365/2015 Z. z. o kategorizácii odpadov, vyhlášky MŽP SR č.366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti 
a ohlasovacej povinnosti a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú  niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch: 
 Papier a lepenka     kat. č. 15 01 01 (1 ks 7m³, 6 ks 1100L)  
 Sklo      kat. č. 15 01 07 (1 ks 7m³,1 ks zvon)  
 Plasty      kat. č. 15 01 02 (6 ks 1100L)   
 

2.2.  prenájom nádoby/kontajnera,  
ktorú/ý sa Dodávateľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi na dosiahnutie účelu vyplývajúceho z tejto Zmluvy 
a je majetkom Dodávateľa:  
 5m3 / 7m3 kontajner             2 ks  

 
2.3.  nádoby sú majetkom Objednávateľa.  

 1 100 L   nádoba        12 ks  
 Zvon na sklo           1 ks  
 
 

2.4.  dovoz odpadu, 
uloženie odpadu, ktorý je dovezený vlastným vozidlom Objednávateľa na miesto určenia Dodávateľom: 
 Papier a lepenka    kat. č. 15 01 01     
 Plasty      kat. č. 15 01 02     

 
 
 

čl. 3.  Osobité ustanovenia predmetu zmluvy 
 

3.1. Interval odvozu:  
 
3.1.1.  v dňoch zvozu podľa určenia Dodávateľa: 

 1 x týždenne  6 ks 1100L papier, 6 ks 1100L plast     
 
3.1.2.  na základe objednávky ( 7m³ kont. papier, 7m³kont. sklo, zvon na sklo ),  

od Objednávateľa doručenej emailom, poštou, alebo telefonickým dohovorom minimálne 48 hodín pred 
požadovaným termínom odvozu odpadu. 

 
3.2. Dodávateľ bude vykonávať pre Objednávateľa odvoz a zneškodnenie odpadu z priestorov Objednávateľa na 

adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy.  
 

3.3. V prípade ak je v čl. 2. Predmet zmluvy, v bode 2.2. Prenájom nádoby/kontajnera  uvedený aj prenájom 
nádoby/kontajnera, ktorá/ý je majetkom Dodávateľa, Dodávateľ doručí Objednávateľovi nádobu/kontajner, na 
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základe Preberacieho protokolu na nádobu/kontajner. Prevzatie nádoby/kontajnera Objednávateľom od 
Dodávateľa do prenájmu je potvrdené podpisom oboch Zmluvných strán na Preberacom protokole. Doba 
nájmu začína plynúť od dátumu uvedeného na Preberacom protokole. 

 
3.4. Odvoz odpadu bude Dodávateľom vykonávaný zbernými vozidlami Dodávateľa. 

 
3.5. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať odvoz a likvidáciu odpadu v súlade s platnými právnymi predpismi, zákonmi 

o BOZP a požiarnej ochrane. 
 

3.6. Objednávateľ je povinný v čase odvozu odpadu zabezpečiť prístup k nádobám / ku kontajnerom pre vozidlo 
a pracovníkov Dodávateľa. 

 
3.7. Prípadné zmeny termínu odvozu budú včas dohodnuté a odsúhlasené medzi zodpovednými pracovníkmi 

oboch Zmluvných strán.  
 
3.8. Podľa článku 2., bod 2.4. tejto Zmluvy si bude Objednávateľ vlastným vozidlom dovážať uvedené druhy 

odpadu, v intervale a množstve podľa potrieb Objednávateľa.   
 

3.9. Pri každom dovezení odpadu bude Objednávateľovi vystavený doklad o množstve a druhu dovezeného 
odpadu. 

 
 
 
 
 

3.10. Odvezené komodity druhotnej suroviny Dodávateľom od Objednávateľa, prípadne dovezené a odovzdané 
komodity druhotnej suroviny Objednávateľom Dodávateľovi sa stávajú majetkom Dodávateľa.  
 

3.11. Znečistením komodity druhotnej suroviny, nedostatočným vytriedeným odpadu zo strany Objednávateľa, 
zaniká Dodávateľovi povinnosť vykonať zber a odvoz triedeného odpadu.  
 

3.12. Ak zamestnanec Dodávateľa pri výkone zberu, na základe objednávky mimo termínu stanovenom 
v harmonograme zberu druhotných surovín v meste alebo v obci, zistí znečistenie komodity druhotnej 
suroviny, Dodávateľ je oprávnený postupovať v zmysle bodu 3.12. a Objednávateľ je povinný uhradiť 
Dodávateľovi všetky náklady spojené s prepravou. 

 
 

 
 

 
 
 

čl. 4. Cena predmetu zmluvy 
 
4.1. Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov dohodou medzi Zmluvnými stranami nasledovne: 
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4.1.1. podľa čl. 2. Predmet zmluvy, bod 2.1., bod 2.2., bod 2.4.  a čl. 3. Osobitné ustanovenia predmetu zmluvy, 
bod 3.1.1. a bod 3.1.2.: 

 Cena za kontajner   5-7 m³  
- Prenájom       1,65 € / deň 
- Pristavenie a odvoz      1,75 € / km 
- Manipulácia       7,20 € / úkon 
- Cena za zhodnotenie : papier a lepenka, kat. č.: 15 01 01 bezplatne 
        ( cena sa stanoví štvrťročne ) 
- Cena za výkup: sklo, kat. č.: 15 01 07    bezplatne 
 

 Nákladné vozidlo valníkové ( pre zvon na sklo ) 
- Pristavenie a odvoz      1,40 € / km 
- Manipulácia       7,20 € / 15 min. 
 

 Zber v súlade s termínom stanoveným v harmonograme zberu druhotných surovín v meste alebo v obci 
zberným vozidlom: 

- 1100 L nádoba      11,13 € / 1 vyprázdnenie 
 
 

 
4.2. Uvedené ceny sú bez DPH.  K cene sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov.  
 
4.3. Všetky ceny za plnenie predmetu zmluvy sú v súlade s aktuálnym Cenníkom Dodávateľa. 
 
4.4. Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s Cenníkom Dodávateľa a cena za plnenie 

predmetu tejto Zmluvy je odsúhlasená Oboma zmluvnými stranami. 
 

 
4.5. Cenník Dodávateľa je verejne dostupný na webstránke Dodávateľa www.brantnernz.sk.  
 

 
 

čl. 5. Platobné podmienky  
 
5.1. Fakturáciu poskytovaných služieb bude Dodávateľ vykonávať: 

 mesačne, najneskôr do 5 pracovných dní po skončení každého kalendárneho mesiaca 
 1 x ročne: 

a) prvá fakturácia: v nasledujúcom kalendárnom mesiaci od dátumu platnosti Zmluvy, adekvátne  za  
obdobie  od  dátumu  platnosti  zmluvy  do  31. 12.  daného  kalendárneho  roka, 

b) nasledujúce fakturácie: 1x ročne v mesiaci január za obdobie od 31.1. do 31.12. aktuálneho 
kalendárneho roka. 

   
5.2. Splatnosť faktúr je do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
5.3. Faktúru Dodávateľa sa zaväzuje Objednávateľ uhradiť riadne a včas na účet Dodávateľ a uvedený v záhlaví 

tejto zmluvy. 
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5.4. V prípade, že Objednávateľ neuhradí faktúru za poskytnuté služby po lehote splatnosti ani v náhradnej 30-

dňovej lehote na plnenie, je Dodávateľ oprávnený požadovať uhradenie zálohovej faktúry pred poskytnutím 
ďalšej služby, prípadne je oprávnený poskytovanie služby pozastaviť do doby uhradenia faktúry 
Objednávateľom. 

 
5.5. Dňom úhrady faktúry Objednávateľom sa považuje deň pripísania platby na účet Dodávateľa. 

 
5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že neuhradenie faktúry za poskytnuté služby ani v náhradnej lehote na plnenie, 

resp. neuhradenie zálohovej faktúry vystavenej v zmysle bodu 4. tohto článku sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy a zakladá právo Dodávateľa okamžite od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné prvým dňom 
nasledujúcom po doručení jeho písomného vyhotovenia Objednávateľovi.   

 
5.7. Je zakázané postúpenie pohľadávok Dodávateľa podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. 
Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Dodávateľa v rozpore s dohodou s Objednávateľom podľa 
predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné. Súhlas Objednávateľa je zároveň 
platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva 
zdravotníctva SR. 

 
5.8. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako 

"nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a Dodávateľ už 
preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel 
medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, 
zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto 
skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou 
cenou. 

 
 
 

čl. 6. Záverečné ustanovenia 
 

         
6.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. 
 
6.2. Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po zverejnení Zmluvy 

v CRZ Objednávateľom avšak najskôr od 01.01.2021. 
 

6.3. Zmluva je Zmluvnými stranami uzatvorená na dobu určitú a to do 31.12.2021. 
 
6.4. Tento zmluvný vzťah je možné ukončiť dohodou alebo písomne výpoveďou ktorejkoľvek zo zúčastnených 

Zmluvných strán. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej 
doručení druhej Zmluvnej strane.  

 
6.5. Zmeny v Zmluve a jej prílohách možno vykonať len písomne formou očíslovaného a podpísaného Dodatku so 

súhlasom oboch Zmluvných strán. 
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6.6. Na práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré v nej nie sú výslovne upravené, sa 

vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie. 
 
6.7. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť si navzájom akékoľvek zmeny údajov a informácií dôležitých pre 

bezproblémové plnenie Zmluvy a jednotlivých práv a povinností Zmluvných strán z nej vyplývajúcich.  
 

6.8. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené 
vzájomným rokovaním Zmluvných strán. V prípade neúspechu vzájomných rokovaní Zmluvných strán bude 
spor riešený na príslušnom miestnom súde, podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Zmluvné 
strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany záväzné.  

 
6.9. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, 1 x pre Dodávateľa a 1 x pre Objednávateľa.  

 
6.10. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že táto Zmluva sa zhoduje s ich pravou a skutočnou 

vôľou, že nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpisujú.  
 

 
 

V Nových Zámkoch, dňa:  
 
 
za Dodávateľa:        za Objednávateľa: 
 
 
 
 
 
 

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

Ing. Tibor Papp a JUDr. Jaromír Valent   MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD. 
           konatelia spoločnosti                                     riaditeľ  Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky 
     
 

       


