
Zmluva o spolupráci 
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. v neskorších predpisov medzi týmito 

zmluvnými stranami: 

 

Poskytovateľ:  Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

so sídlom: Nemocničná 986, 017 26  Považská Bystrica 

IČO: 00 610 411 

  DIČ: 2020705038 

  IČ DPH: SK2020705038 

  zriadená zriaďovacou listinou MZ SR číslo: 1970/1991 A/V-1 v znení   

  jej neskorších dodatkov 

  bankové spojenie: Štátna pokladnica 

  IBAN účtu: SK80 8180 0000 0070 0051 0563 

  zastúpená: MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ 

   /ďalej len „poskytovateľ“/ 

 

Užívateľ:        MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 

          sídlo: Hliny 1412, 017 01  Považská Bystrica           

            IČO: 36 265 144 

           DIČ: 2021888022 

                       IČ DPH: SK2021888022    

                       zast.: Ing. Slavomír Faško - konateľ 

                                   Ing. Juraj Jakeš - konateľ 

           Názov a číslo registra: OR Okresného súdu Trenčín, Odd.: Sro, Vl. č.: 18147/R 

           /ďalej len „užívateľ“/ 

 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava nájomných práv a povinností medzi poskytovateľom 

a užívateľom pri využívaní priestorov v budove spaľovne v NsP Považská Bystrica, a to časť 

chladiaceho boxu na nebezpečný odpad o rozlohe 2 m
2
. (ďalej len „priestory“). 

 

Čl. II 

Účel zmluvy a základné podmienky 

 

1.1 Priestory, bližšie špecifikované v čl. I., bod 1.1 tejto zmluvy, bude užívateľ využívať príležitostne 

podľa svojej potreby na krátkodobé dočasné uskladnenie nebezpečného odpadu, a to tak, aby 

neobmedzoval činnosť poskytovateľa. 

 

2.2 Účelom spolupráce je zabezpečenie lepšieho vyťaženia priestorov na strane poskytovateľa 

a splnenie legislatívnych požiadaviek na strane užívateľa. 

 

 



Čl. III 

Doba trvania zmluvy 

 

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.07.2022 do 30.06.2023. 

3.2 Zmluvu je možno vypovedať ktoroukoľvek stranou a to aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná 

lehota je dvojmesačná a začína plynúť prvého dňa nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane. 

3.3 Zmluvu je možné ukončiť tiež dohodou zmluvných strán. 

3.4 Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť: 

a) v prípade neuhradenia odplaty podľa čl. IV. tejto zmluvy, 

b) ak užívateľ užíva priestory v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 

 

 

Čl. IV 

Výška, splatnosť a spôsob úhrady odplaty 

 

4.1 Odplata za využívanie priestorov na základe tejto zmluvy bola medzi zmluvnými stranami 

dohodnutá na sumu vo výške 20,00 EUR bez DPH mesačne, vrátane energií a služieb, čo predstavuje 

odplatu ročne vo výške 240,00 EUR  bez DPH.  K uvedeným sumám poskytovateľ účtuje príslušnú 

sadzbu DPH v zmysle platnej legislatívy. 

4.2 Užívateľ sa zaväzuje uhrádzať odplatu podľa čl. IV, bod 4.1 tejto zmluvy vždy 1x ročne na účet 

poskytovateľa vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK80 8180 0000 0070 0051 0563 a to na 

základe poskytovateľom vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia užívateľovi.  

Faktúra bude vystavená poskytovateľom najneskôr do 31.07.2022.  

4.3 V prípade omeškania užívateľa s platbou je tento povinný uhradiť poskytovateľovi aj zmluvnú 

pokutu vo výške 0,1% denne z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

 

Čl. V 

Podmienky spolupráce 

 

5.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými 

všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

5.2 Užívateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi potrebu opráv, ktoré má 

vykonať poskytovateľ a umožniť mu ich vykonanie. Taktiež je povinný bez zbytočného odkladu 

oznámiť akúkoľvek škodu, ktorá vznikne v priestoroch. 

5.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním 

priestorov spojené. V prípade prevádzkovej havárie na inžinierskych sieťach a v prípade prerušenia 

dodávky vody, elektrickej energie a kúrenia bude poskytovateľ vykonávať všetky potrebné úkony 

k zabezpečeniu náhradnej dodávky do 48 hod. od havárie. 

5.4 Užívateľ dáva poskytovateľovi súhlas v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov na spracovanie osobných údajov potrebných k výkonu činností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.07.2022. 

6.2 Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sa môžu vykonať len písomnými dodatkami k tejto zmluve. 



6.3 Zmluva o spolupráci je vypracovaná v troch vyhotoveniach, a to dve vyhotovenia pre 

poskytovateľa a jedno vyhotovenie pre užívateľa. 

6.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle, čo potvrdzujú svojimi 

podpismi. 

 

V Považskej Bystrici, dňa 29.06.2022 

 

 

 

 

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

Za NsP Považská Bystrica      Za MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 

MUDr. Igor Steiner, MPH     Ing. Slavomír Faško – konateľ 

Riaditeľ 

 

 

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

                                                                                                       Za MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 

                                                                                                       Ing. Juraj Jakeš - konateľ 

            

 

 


