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Zmluva o dielo 
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov 
 
 

Čl. I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 Zhotoviteľ:  .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o. 
   Bratislavská 18, 900 51 Zohor 
   odštepný závod Žilina 
    Na stanicu 561, 010 09 Žilina 
 Zastúpený:  Ing. Tomáš Antal – konateľ spoločnosti 
   Ing. Jan Ludvík – konateľ spoločnosti 
 Oprávnený k zastupovaniu: Peter Moravec – regionálny vedúci obchodu 
 IČO:   31318762 
 IČ DPH:   SK2020358538 
 Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a. s. 
   Číslo účtu:  3220006002/5600 
 Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 13406/B 
 

Zhotoviteľ je platcom DPH 
 
 

1.2 Objednávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kolárova 2,036 59 Martin 
 Zastúpený:  Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD. 
 IČO:  00 365 327 
 DIČ:  2020598019 
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica   
 Číslo účtu:  7000281377/8180 

 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
2.1.  Predmetom zmluvy je odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu v prípade 

havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach tohto zariadenia (servis, revízia) a taktiež 
pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych oddelení v 
Univerzitnej nemocnici Martin podľa Prílohy č. 1 – Špecifikácia a cenník, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Množstvá sú predpokladané a budú upresnené 
v zmysle bodu 3. tejto zmluvy. 

 
Predpokladané množstvá nie sú pre objednávateľa záväzné. Odber a zneškodňovanie 
odpadov sa bude spresňovať objednávkami, ktoré budú predkladané podľa skutočných 
potrieb objednávateľa a jeho finančných možností a budú dopredu telefonicky nahlásené. 

 
Čl. III 

Čas, miesto a spôsob plnenia zmluvy 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje : 
3.1. Zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi 

v odpadovom hospodárstve.  
 

3.2. Zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy podľa potreby ( v prípade havárie spaľovne, pri 
plánovaných odstávkach tohto zariadenia / servis, revízia / a taktiež pri nadlimitnom 
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množstve odpadu zo zdravotníckych zariadení)  množstvo zhromaždeného odpadu zo 
zdravotníckych zariadení a termín odberu bude vždy dopredu telefonicky nahlásený 
objednávateľom a potvrdený jeho objednávkou.  Objednávateľ si vyhradzuje podmienku, 
že v nevyhnutných prípadoch bude musieť zhotoviteľ poskytovať služby predmetu zákazky 
aj viac - krát do týždňa na základe požiadavky verejného obstarávateľa. 

 
3.3. Zabezpečiť odber naloženého odpadu zo zdravotníckych oddelení od pôvodcu odpadu 

z priestoru určeného na zhromažďovanie odpadu v areáli UNM. 
 

3.4. Dodržať pravidelnosť poskytovania služby predmetu zákazky v súlade s požiadavkou 
uvedenou v bode 3.2 tejto časti SP, aj počas prípadnej odstávky alebo podobných 
nepredvídateľných okolností zo strany zhotoviteľa. 

 
3.5. Predkladať objednávateľovi príslušnú dokumentáciu o nakladaní s nebezpečným 

odpadom v súlade s platnými zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve: 
 

3.5.1 - „Sprievodný list nebezpečných odpadov“ vystavený pri preprave nebezpečných 
odpadov a potvrdený odosielateľom nebezpečných odpadov, príjemcom nebezpečných 
odpadov  a dopravcom.  

 
3.6. Po dobu platnosti a trvania zmluvy bude v súlade s platnými zákonnými predpismi 

v odpadovom hospodárstve predkladať objednávateľovi príslušnú dokumentáciu 
o nakladaní s odpadom zo zdravotníckych zariadení: Sprievodný list nebezpečných 
odpadov, doklad o skutočnej váhe zneškodňovaného odpadu. Tieto doklady potvrdené 
všetkými subjektmi, ktoré sa nakladania s odpadom zúčastňujú, bude uchádzač 
predkladať spolu s účtovným dokladom – faktúrou verejnému obstarávateľovi.  

 
Objednávateľ sa zaväzuje: 
3.7.  Vzniknutý odpad  charakterizovaný v Prílohe č.1 tejto  zmluvy  triediť podľa  druhov  už  na 

mieste vzniku, oddelene zhromažďovať vo vyhradenom priestore. 
 
3.8. Zabezpečiť zhromažďovanie nebezpečného odpadu z celého areálu UNM v určenom 

vyhradenom priestore areálu UNM – spaľovňa UNM (chladiaci box).  
 
3.9. Zhromažďovať odpady zo zdravotníckych oddelení v súlade s platnými zákonnými 

predpismi v odpadovom  hospodárstve vo vhodných obaloch – napr. v nepriepustných 
a mechanicky odolných nádobách na tento účel určených – klinik box, resp. vo 
vyhovujúcich označených plastových obaloch, ktoré sú zabezpečené proti pretrhnutiu a 
úniku týchto odpadov do životného prostredia. Zhromažďovanie odpadov zo 
zdravotníckeho oddelenia pôvodcu odpadu je len dočasné uloženie týchto odpadov pred 
ďalším nakladaním s nimi.   

 
3.10. Zabezpečiť svojimi pracovníkmi zodpovednými za nakladanie s odpadom na vlastné 

náklady naloženie zhromaždeného odpadu zo zdravotníckych oddelení z určeného 
priestoru v areáli UNM do auta zhotoviteľa. Za ďalšie nakladanie s týmto odpadom 
zodpovedá zhotoviteľ. 

 
3.11. Umožniť zhotoviteľovi, resp. ním povereným tretím osobám vstup do areálu UNM.  

 
Čl. IV 
Cena 

 
4.1. Cena predmetu zmluvy je medzi zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona NR SR č. 

18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/96 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v platnom znení. 
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4.2. Cena za celý predmet zákazky v € s DPH je : 21 973,80 € a je uvedená v Prílohe č.1 tejto 

zmluvy pri príslušnom druhu odpadu, ako konečná cena za odber, prepravu 
a zneškodňovanie nebezpečného odpadu. 

 
Čl. V 

Platobné podmienky a podmienky úpravy ceny 
 

5.1. Objednávateľ  preddavky z  kúpnej  ceny poskytovať nebude. Cena za plnenie  predmetu 
zmluvy bude uhradená v eurách (EUR) na základe faktúr zhotoviteľa.  

 
5.2. Zhotoviteľ bude skutočne realizované plnenie predmetu zmluvy účtovať daňovým 

dokladom – faktúrou. Po realizácii plnenia predmetu zmluvy vystaví zhotoviteľ 
objednávateľovi faktúru a to pre každý odber, prepravu a zneškodňovanie nebezpečného 
odpadu samostatne. Podkladom na vystavenie faktúry je potvrdený „Sprievodný list 
nebezpečných odpadov“ - doklad o skutočnej váhe zneškodňovaného odpadu, v súlade 
s platnými zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve. 

 
            Jednotlivé faktúry budú obsahovať:  
            - označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO , DIČ,  
            - číslo faktúry, deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, 
            - označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa a objednávateľa, 
            - druh odpadu,  mernú jednotku a množstvo, 
            - jednotková cena odpadu bez DPH v €,  
            - celková cena bez DPH v €, sadzba DPH v €  a celková fakturovaná suma  s DPH v €, 
            - pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 
 
5.3. Objednávateľ uhradí faktúru v lehote do 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 
 
5.4. Zmluvná strana je oprávnená požadovať len také zmeny dohodnutej ceny, ktoré vyplývajú 

zo zmien daňových predpisov alebo legislatívnych zmien ceny vstupných médií, ktoré  v 
čase spracovania ponuky nebolo možné predpokladať. 

 
5.5. Cena predmetu zmluvy môže byť zmenená len po predchádzajúcej vzájomnej dohode 

zmluvných strán vo forme písomného dodatku k zmluve, za splnenia podmienok 
uvedených v bode 5.4. 

Čl. VI 
Zodpovednosť 

 
6.1.    Odovzdaním nebezpečného odpadu preberá zhotoviteľ všetku zodpovednosť za ďalšie  

nakladanie s nebezpečným odpadom. 
 

Čl. VII 
Porušenie zmluvných povinností a jeho následky 

 
7.1. V prípade omeškania sa objednávateľa s úhradou faktúr, zhotoviteľ je oprávnený účtovať  

úrok z omeškania podľa Obchodného zákonníka. 
 
7.2. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 3 s tým, že  je 

v omeškaní s plnením predmetu zmluvy, objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z ceny  neodobratého nebezpečného odpadu za každý deň omeškania. 
Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vzniká nedodržaním 
dohodnutého termínu plnenia. 
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Čl. VIII 
Ostatné zmluvné dojednania 

 
8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez súhlasu objednávateľa nepostúpi svoju peňažnú 

pohľadávku vzniknutú z tejto zmluvy tretej strane. 
 
8.2. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú - na obdobie 12 mesiacov.  
 
8.3.  Za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje opakované (min. 3x) 

nedodržanie záväzkov podľa bodov 3.7. – 3.11. zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy 
zo strany zhotoviteľa sa považuje opakované (min. 3x) nedodržanie záväzkov podľa 
bodov 3.1 – 3.6. zmluvy. Na porušenie povinností musí byť druhá zmluvná strana písomne 
upozornená.     

 
8.4  Účastníci zmluvy sú oprávnení ukončiť zmluvný vzťah dohodou k určitému dátumu 

kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy a z akýchkoľvek dôvodov.  
 
8.5.  Zmluvu je možné vypovedať v 1 - mesačnej výpovednej lehote ktoroukoľvek zo zmluvných 

strán aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota začína plynúť dňom 
nasledujúcom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
Čl. IX 

Záverečné ustanovenie 
 

9.1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvou bližšie neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v plnom znení a ostatných platných 
právnych predpisov SR.  

 
9.2. Túto zmluvu je možné meniť výlučne písomne , formou dodatku k zmluve podpísaným 

obidvomi zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

 
9.3.  Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 

uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
 
9.4.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.  
 
9.5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá 

objednávateľ a dve zhotoviteľ. 
 

Príloha  č. 1 – Špecifikácia a cenník 

 
Za objednávateľa:                               Za zhotoviteľa: 

 
Meno:   Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD. Meno:        Ing. Tomáš Antal 
Funkcia: riaditeľ UNM    Funkcia:       konateľ spoločnosti 

Meno:         Ing. Jan Ludvík 
       Funkcia:        konateľ spoločnosti 

 
 
Podpis: .............................................  Podpis:      ................................................. 

 
V Martine, dňa: ........................................  V Bratislave, dňa: ........................................... 
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Príloha č. 1 zmluvy -  Špecifikácia a cenník

Predmet zákazky:  „Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach tohto zariadenia (servis, revízia)

                                      a taktiež pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych oddelení v  Univerzitnej nemocnici Martin"

porad. 
číslo

Druh odpadu Popis podľa Katalógu odpadov
Predp. 

množstvo                     
v kg za 1 rok                    

Cena za 1 kg           
v € bez DPH

Sadzba 
DPH

Cena za 1 kg           
v  € s DPH

Celková cena                             
v € bez DPH  

Celková cena                            
v € s DPH  

1. 18 01 02
časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek 
a krvných konzerv okrem 18 01 03

1 815,00 0,342 20% 0,41 620,13 744,15

2. 18 01 03
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie 
podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska 
prevencie nákazy 

54 435,00 0,325 20% 0,39 17 691,38 21 229,65

18 311,50
21 973,80

Obchodné meno uchádzača :     .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

Adresa alebo sídlo uchádzača:   Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo zástupcu uchádzača:   Ing. Tomáš Antal - konateľ
                                                                                                             Ing. Jan Ludvík - konateľ

V Bratislave, dňa : 16.10.2012

CENA ZA CELÝ PREDMET ZÁKAZKY CELKOM v € bez DPH
CENA ZA CELÝ PREDMET ZÁKAZKY CELKOM v € s DPH








