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Návrhu zmluvy 
o poskytnutí služby podľa § 269 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v 

znení neskorších zmien a doplnkov 
 
 

Článok I  
Zmluvné strany 

 
1.1. Objednávateľ                             Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina      

Sídlo                                  ul. V. Spanyola č. 43, 01207 Žilina    
Štatutárny zástupca              MUDr. Štefan Volák  
IČO                             17335825 
DIČ                            2020699923 
IČ DPH                         SK2020699923 
Bankové spojenie              Štátna pokladnica 
číslo účtu                           7000280470 

 
 
1.2. Zhotoviteľ    .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 

Sídlo     Bratislavská 18, 900 51 Zohor                          
Štatutárny zástupca   Ing. Tomáš Antal 
      Ing. Jan Ludvík                         
Oprávnený rokovať vo veciach     

- zmluvných    Peter Moravec                          
- technických                   Michal Chládek        

IČO     31 318 762             
DIČ      2020358538                                                          
IČ DPH    SK2020358538                   

 Bankové spojenie   Prima banka Slovensko, a. s.   
Číslo účtu                    3220006002/5600 
Zapísaný     v Obch. registri OS BA1, odd. Sro, Vl.č. 13406/B                                         

 
 

Článok II 
 Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je odvoz nebezpečného odpadu z Fakultnej nemocnice 
s poliklinikou Žilina zhotoviteľom, jeho preprava a zneškodnenie v zmysle zákona 
o odpadoch.  
 

Článok III 
Termín plnenia 

 
Predmet zákazky v zmysle katalógu odpadov:  
 
Časť. č. 1:180102 - Časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 
180103 
 
Časť č. 2: 180103 - Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným 
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 
 
Časť č. 3: 180108- Cytostatické a cytotoxické liečivá 
 
bude realizovaný v priebehu 1 roka odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy 
o poskytnutí služby.  
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Článok IV 
Cena  a platobné podmienky 

 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela. 
Platba sa uskutoční na základe vystavenej faktúry. Vystavená faktúra bude obsahovať 
(označenie faktúry, deň odoslania, celkovú cenu je uvedená v tvare : cena bez DPH,  sadzba 
a hodnota DPH, cena celkom s DPH, peňažný ústav), neoddeliteľná príloha faktúry je vážny 
lístok o množstve odobratého odpadu od FNsP Žilina. 
 
Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia.  
 
 

Článok V 
Miesto plnenia a prebratie tovaru 

 
Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo verejného obstarávateľa – predmetné odpady sa 
zhromažďujú v sklade nebezpečného odpadu FNsP a odtiaľ sa odvážajú k likvidácií.  
 
 

Článok VI 
Čas plnenia 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať nebezpečný odpad od objednávateľa denne v pracovných 
dňoch 
 

Článok VII 
Povinnosti objednávateľa 

 
Objednávateľ sa zaväzuje dodávať nebezpečný odpad v kvalite odpovedajúcej druhu 
odpadu uvedenému v katalógu odpadov pod číslom:180102 / alebo180103 alebo180108/. 
 
Objednávateľ sa zaväzuje dodávať odpad v nepremokavých a neprederavených obaloch, 
pevne zabalených, aby pri manipulácií s odpadom nedošlo k roztrhnutiu obalu . Každý obal 
bude viditeľne označený štítkom, na ktorom bude uvedený druh a katalógové číslo odpadu, 
množstvo a producent odpadu a dátum odvozu. 
 
Objednávateľ sa zaväzuje, že ostré predmety budú zabalené v uzavretých obaloch tak, aby 
nedošlo k poškodeniu obalu a následne k poraneniu pracovníkov manipulujúcich s odpadmi. 
Objednávateľ sa zaväzuje dodávať zhotoviteľovi nebezpečný odpad v kvalite vylučujúcej 
kontamináciu ďalšími zdraviu alebo životnému prostrediu škodlivými látkami, ktorých výskyt 
sa bežne v nebezpečnom odpade nepredpokladá. 
 
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky informácie potrebné na vykonanie 
diela. 
 
Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi prístup do svojich priestorov za účelom 
prevzatia nebezpečného odpadu a jeho prepravy na miesto konečnej likvidácie odpadu 
zhotoviteľa. 
 

Článok VIII 
Povinnosti zhotoviteľa 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa nebezpečný odpad, zabezpečiť jeho 
prepravu na miesto konečnej likvidácie odpadu a vykonať jeho zneškodnenie v súlade 
s platnými zákonmi a normami o odpadovom hospodárstve. 
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Hmotnosť odpadu bude zisťovaná odvážením na váhe nachádzajúcej sa v areáli FNsP, 
o čom bude vystavený list o prevážení, ktorý bude slúžiť ako doklad o skutočnej hmotnosti 
odpadu. 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí nebezpečného odpadu na prepravu vlastným motorovým 
vozidlom vybaviť odpad predpísanými sprievodnými listami. 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prevzatím nebezpečného odpadu na vykonanie diela preberá za 
odpad zodpovednosť podľa všeobecne záväzných noriem a predpisov upravujúcich 
nakladanie s odpadmi. 
 

Článok IX 
Zmluvné pokuty a penále 

 
 
V prípade omeškania úhrady faktúry môže objednávateľ účtovať zhotoviteľovi úrok 
z omeškania , ktorý sa rovná základnej  úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej 
k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych 
bodov, takto určená sadzba úrokov platí počas  celej doby omeškania s plnením peňažného 
záväzku., podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z .z., ktorým sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného  zákonníka.( § 369 ods. 2 ). 
 
V prípade, že zhotoviteľ nedodrží čas plnenia, zaplatí objednávateľovi  úrok z omeškania, 
ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu 
omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov, takto 
určená sadzba úrokov platí počas  celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku., 
podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z .z., ktorým sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia Obchodného  zákonníka.( § 369 ods. 2 ). 
                                   
 

Článok X 
Ostatné ustanovenia 

 
Zmluva môže byť zmenená len na základe písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené na 
základe dohody oboch zmluvných strán. 
 
Odstúpenie od zmluvy  

- Od zmluvy môže odstúpiť každá zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia 
zmluvnej povinnosti alebo bez udania dôvodov.  

- Ukončením činnosti zhotoviteľa z rozhodnutia správnych orgánov. 
 
Platnosť zmluvy je podmienená platnosťou súhlasov štátnej správy na nakladanie 
s nebezpečným odpadom a prepravu nebezpečných odpadov zhotoviteľa. 
 
 

Článok XI 
Záverečné ustanovenia 

 
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou 
zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa 
nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie 
príslušnému súdu v SR. 
V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník a súvisiace 
platné právne predpisy.  
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Ďalšie ustanovenia do zmluvy môže navrhnúť uchádzač, tieto však nesmú byť v rozpore 
s požiadavkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch. 
Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom zhotoviteľ 
dostane 1 rovnopis a objednávateľ 3 rovnopisy po podpise zmluvy. Zástupcovia zmluvných 
strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia 
a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni 
a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom  
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 
Príloha č. 1 : Ceny 
 

 

V .................., dňa       V Bratislave, dňa  
      
 
 
   ..........................................      .......................................... 
           objednávateľ          zhotoviteľ                



5 
 

 

Príloha č. 1  
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor : 
 
Časť č.1/ 180102 
 
Názov položky 

MJ Počet 
MJ 

Cena bez 
DPH v  € 

DPH 
v sadzbe 

20% 

Cena s DPH 
v € 

 
Celková cena 

s DPH v € 

Časti a orgány tiel vrátane 
krvných vreciek a krvných 
konzerv okrem 180103 

kg 
 

2300 0,50 0,10 0,60 1 380,00 

 
 

Časť č.2/ 180103 
 
Názov položky 

MJ Počet 
MJ 

Cena bez 
DPH v  € 

DPH 
v sadzbe 

20% 

Cena s DPH 
v € 

 
Celková cena 

s DPH v € 

Odpady, ktorých zber a 
zneškodňovanie podliehajú 
osobitným požiadavkám z 
hľadiska prevencie nákazy 

kg 30 000 0,47 0,09 0,56 16 800,00 

 
 

Časť č.3/ 180108 
 
Názov položky 

MJ Počet 
MJ 

Cena bez 
DPH v  € 

DPH 
v sadzbe 

20% 

Cena s DPH 
v € 

 
Celková cena 

s DPH v € 

Cytostatické a cytotoxické 
liečivá kg 800 0,50 0,10 0,60 480,00 

 
 
 

V .................., dňa       V Bratislave, dňa  
      
 
 
   ..........................................      .......................................... 
           objednávateľ          zhotoviteľ                
 


