ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzavretá
medzi

Slovenská inovačná a energetická agentúra
a
Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s.

I.
Zmluvné strany
1.

Slovenská inovačná a
energetická agentúra

so sídlom: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava,
Slovenská republika,
IČO: 00002801,
Príspevková organizácia zriadená na základe
rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č.
63/1999 s účinnosťou od 1.5.1999 v znení
nadväzujúcich rozhodnutí ,
zastúpená:
generálnou
riaditeľkou
JUDr.
Svetlanou Gavorovou
DIČ:
2020877749
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica,
Číslo účtu:
7000062596/8180
Kontakt: e-mail:
office@siea.gov.sk
tel.:
02/58248345
fax:
02/53421019
(v texte ďalej ako: „Objednávateľ“)

a
2.

Ružinovský podnik verejno –
prospešných služieb, a.s.

so sídlom: Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava,
Slovenská republika,
IČO: 35 828 064,
zapísaná v obchodnom registri OS BA I v odd.: Sa,
vl. č.: 2890/B,
zastúpená členmi predstavenstva p. Františkom
Némethom a p. Mgr. Attila Horváth
DIČ: 2020247328
IČ DPH: SK2020247328
Bankové spojenie:
xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktná osoba: xxxxxxxxxxxxxxx
Kontakt: e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(v texte ďalej ako: „Poskytovateľ“)

uzavreli v súlade s ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „OBZ“) Zmluvu o spolupráci v tomto znení:
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II.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť odplatný zber, likvidáciu
a uskladnenie separovaného odpadu objednávateľa a záväzok objednávateľa uhradiť
poskytovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú odplatu.

3.1

III.
Práva a povinnosti poskytovateľa
Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečovať zber, likvidáciu
a uskladnenie separovaného odpadu objednávateľa vlastnými technickými
prostriedkami a strojnými zariadeniami za ďalej dojednaných podmienok.

3.2

Poskytovateľ za týmto účelom prenecháva objednávateľovi na adrese jeho sídla do
užívania nádoby na separovaný zber komunálneho odpadu:
- 4x veľkoobjemový kontajner /240 L/ na papier,
- 1x veľkoobjemový kontajner /120 L/ na plasty,
- 1x veľkoobjemový kontajner /120 L/ na sklo,
- 24 x odpadový kôš na papier / 45 L/,
- 17x odpadový kôš na plast / 45L/,
- 5x odpadový kôš na sklo /45 L/.

3.3

Poskytovateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi ďalšie nádoby na separovaný zber
komunálneho odpadu, prípadne ich odobrať v závislosti od potrieb objednávateľa
a to najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia písomnej požiadavky objednávateľa (emailom, faxom).

3.4

O odovzdaní a prevzatí nádob na separovaný zber odpadu vyhotovia zmluvné strany
písomný protokol, v ktorom uvedú presné množstvo a charakter nádob (na papier,
plast, kov/sklo) prevzatých objednávateľom.

3.5

Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený na zber, likvidáciu a uskladnenie separovaného
odpadu v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ je povinný na vlastné
náklady zabezpečiť opravu alebo výmenu prenechaných nádob na separovaný zber
komunálneho odpadu podľa čl. 3.2 zmluvy. Ich opravu alebo výmenu je povinný
poskytovateľ zabezpečiť najneskôr v lehote 30 dní odo dňa zistenia potreby opravy
alebo výmeny alebo od prijatia písomnej požiadavky zo strany objednávateľa (emailom, faxom).

3.6

Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje dodávať objednávateľovi dostatočné množstvo
maloobjemových plastových vriec 60 L / čierne, za cenu uvedenú v čl. V. tejto zmluvy.
To nevylučuje jeho povinnosť bezodkladne dodať objednávateľovi ďalšie odpadové
vrecia, ak o to objednávateľ písomne požiada (e-mailom, faxom) a to najneskôr do 5
dní odo dňa prijatia požiadavky objednávateľa.

3.7

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pravidelný odvoz odpadu z veľkoobjemových
kontajnerov prenechaných objednávateľovi podľa bodu 3.2. tohto článku najmenej 4
krát v rámci jedného kalendárneho mesiaca, pričom termíny odvozov budú určené
presne na základe osobitného harmonogramu, ktorý si dohodnú zmluvné strany
najneskôr do 2 mesiacov po uzavretí zmluvy. Harmonogram nevylučuje povinnosť
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poskytovateľa bezodkladne vykonať mimoriadny odvoz odpadu, ak o to objednávateľ
osobitne požiada (e-mailom, faxom).
3.8

Uskladnenie odpadu zabezpečuje poskytovateľ vo svojich priestoroch. Poskytovateľ je
oprávnený rozhodnúť o likvidácii alebo recyklácii uskladneného odpadu v súlade so
zákonom č.223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení.

3.9

Poskytovateľ je povinný objednávateľovi písomne bez zbytočného odkladu oznámiť
prekážky, ktoré bránia výkonu jeho činnosti podľa tejto zmluvy, a to predovšetkým ich
dôvod a dĺžku trvania. Pri nedodržaní termínu poskytnutia služieb poskytovateľom
z prevádzkových dôvodov na strane poskytovateľa, je poskytovateľ povinný
zabezpečiť službu v náhradnej lehote a to najneskôr do 3 dní. V prípade, že ju
poskytovateľ nezabezpečí ani v náhradnej lehote, je objednávateľ oprávnený
zabezpečiť výkon činností poskytovateľa (zber, likvidáciu a uskladnenie separovaného
zberu komunálneho odpadu) prostredníctvom tretej osoby na náklady poskytovateľa.

3.10 Poskytovateľ je povinný umožniť objednávateľovi kedykoľvek vykonať kontrolu váženia
odobratého odpadu poskytovateľom. Za tým účelom je povinný poskytnúť
objednávateľovi potrebnú súčinnosť.
3.11 Po prevzatí separovaného odpadu nadobúda poskytovateľ právne postavenie držiteľa
odpadu v zmysle zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

4.1

IV.
Práva a povinnosti objednávateľa
Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť za poskytnuté služby a dodaný
spotrebný materiál (plastové vrecia) odplatu dohodnutú v čl. V. tejto zmluvy.

4.2

Objednávateľ zodpovedá za separáciu vyprodukovaného odpadu podľa jednotlivých
kategórii (plast, papier, sklo) do príslušných zberných nádob.
Pokiaľ poskytovateľ zistí, že odpad nie je separovaný, nie je povinný odpad prevziať.
Poskytovateľ je v takom prípade povinný vyzvať objednávateľa, aby odpad
dodatočne vytriedil v určenej lehote, inak jeho zber, likvidáciu a uskladnenie je
následne povinný zabezpečiť objednávateľ.

4.3

Objednávateľ je povinný užívať prenechané nádoby na separovaný zber
komunálneho odpadu uvedené v bode 3.2 tejto zmluvy len na účel zhromažďovania
separovaného odpadu a v súlade s predmetom tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný
veci prenechané do užívania skladovať výlučne v uzamykateľných priestoroch
(kontajnerové stojisko, kancelárie, chodby a pod.) a je povinný zamedziť k nim prístup
tretím
osobám
s výnimkou
zamestnancov
Objednávateľa,
zamestnancov
spolusprávcov budovy Objednávateľa na Bajkalskej ul. č. 27 v Bratislave – Úradu
jadrového dozoru Slovenskej republiky a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej
len „ÚJD SR“ a „ÚRSO“) a ich návštevníkov a nájomcov určených Objednávateľom.
Zároveň je povinný chrániť veci prenechané do užívania pred poškodením, stratou
alebo zničením. V prípade ich poškodenia, straty alebo zničenia je Objednávateľ
povinný nahradiť Poskytovateľovi preukázateľné a účelne vynaložené náklady na
opravu alebo zakúpenie novej nádoby na separovaný zber komunálneho odpadu.
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4.4

Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu
poskytovateľa prenechať nádoby na separovaný zber komunálneho odpadu uvedené
v bode 3.2 tejto zmluvy do užívania tretej osobe, s výnimkou ich užívania ÚJD SR
a ÚRSO, ako aj nájomcami určenými objednávateľom.

4.5

Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu váženia odobratého odpadu
poskytovateľom, k čomu mu poskytovateľ poskytne požadovanú súčinnosť.

5.1

V.
Odplata
Paušálna suma za odvoz separovaného zberu komunálneho odpadu je 15 EUR/1 odvoz
zo sídla objednávateľa na skládku AVE Bratislava a.s. zberný dvor Bratislava – Vrakuňa
bez ohľadu na druh komunálneho odpadu /papier, sklo, kov, plasty/.

5.2

C
ena za dodanie 1 bal. plastových vriec /t. j. 28 ks plastových vriec s objemom 60 L
/čierne/ ...........................................................................................................2,23 EUR bez DPH

5.3

Za uskladnenie/likvidáciu odpadu vzniká poskytovateľovi právo na odmenu vo výške:
- 0,- EUR/tonu papiera,
- 19,00 EUR bez DPH/tonu plastu,
- 10,00 EUR bez DPH/tonu skla

5.4

K uvedeným cenám sa bude účtovať DPH v súlade s platnými právnymi predpismi.

5.5

Konečná cena za dopravu, plastové vrecia a uskladnenie/likvidáciu separovaného
zebru komunálneho odpadu bude účtovaná štvrťročne na základe poskytovateľom
vystavenej faktúry, ktorá bude zasielaná na adresu sídla objednávateľa uvedenú
v záhlaví tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi za podmienky, že faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu
a bude vyhotovená v súlade s platnými právnymi predpismi. Prílohu faktúry musí tvoriť
rozpis odvozu odpadu v členení na odvoz papieru, odvoz plastu a odvoz skla, ftkp.
dodacích listov podľa bodu 5.6 písm. a) tohto článku a vážnych lístkov podľa bodu
5.6. písm. b) tohto článku. Dňom úhrady sa rozumie odpísanie fakturovanej čiastky
z účtu objednávateľa. V dohodnutej odmene sú zahrnuté všetky náklady vynaložené
poskytovateľom v súvislosti s poskytovaním služieb objednávateľovi ako aj užívanie
nádob na separovaný zber komunálneho odpadu objednávateľom.
Konečná cena bude účtovaná teda ako cena :
a) za dodané plastové vrecia podľa dodacieho listu poskytovateľa
potvrdeného objednávateľom, pričom ftkp. týchto dodacích listov budú
súčasťou faktúry;
b) za uskladnenie/likvidáciu odobratého separovaného zberu komunálneho
odpadu podľa bodu 5.5 tohto článku vynásobenom váhou podľa vážnych
lístkov poskytovateľom. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať
kontrolu váženia odobratého odpadu poskytovateľom, k čomu mu
poskytovateľ poskytne požadovanú súčinnosť.

5.6

6.1

VI.
Zodpovednosť za škodu
Objednávateľ zodpovedá poskytovateľovi za škodu, ktorú spôsobil
povinností uvedených v čl. IV. tejto zmluvy.

porušením
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6.2

7.1

Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú spôsobil porušením povinností
uvedených v čl. III. tejto zmluvy.
VII.
Vypovedanie zmluvy
Táto zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú.

7.2

Objednávateľ i poskytovateľ môžu túto zmluvu i bez udania dôvodu písomne
vypovedať. Výpovedná lehota je 3 mesačná a začne plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.

7.3

Poskytovateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
- objednávateľ opakovane neuhradil riadne a včas dohodnutú odplatu podľa
tejto zmluvy,
- objednávateľ užíva niektorú z prenechaných vecí uvedených v bode 3.2 tejto
zmluvy v rozpore s touto zmluvou,
- objednávateľ prenechá niektorú z prenechaných vecí uvedených v bode 3.2
tejto zmluvy do užívania tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu
poskytovateľa,
- objednávateľ napriek písomnému upozorneniu poskytovateľa porušuje iné svoje
povinnosti podľa tejto zmluvy.

7.4

Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak poskytovateľ napriek písomnému
upozorneniu porušuje svoje povinnosti podľa tejto zmluvy.

7.5

Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.
Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, ak
odstupujúca strana neurčí v odstúpení neskorší dátum skončenia zmluvy. Odstupujúci
nezodpovedá za škody druhej zmluvnej strany, ktoré vzniknú v dôsledku odstúpenia.

7.6

Ukončiť zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy je možné i dohodou zmluvných strán. Dohoda
musí byť vyhotovená v písomnej forme a podpísaná oboma zmluvnými stranami.

8.1

VIII.
Záverečné ustanovenia
Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného
oboma zmluvnými stranami.

8.2

Zmluvná strana doručuje všetky písomnosti podľa tejto zmluvy na adresu druhej
zmluvnej strany uvedenú v čl. I. tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne
oznámená druhej zmluvnej strane.

8.3

Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne preukázateľne oznamovať zmeny
týkajúce sa ich identifikačných údajov uvedených v čl. I. tejto zmluvy. V prípade, ak
takúto zmenu neoznámia zodpovedajú za škodu týmto spôsobenú.
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8.4

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej
republiky.

8.5

Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predovšetkým dohodou. Pokiaľ sa zmluvné strany zmluvy na riešení sporu nedohodnú,
je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na
vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

8.6

Poskytovateľ je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy v prospech tretej
osoby výlučne na základe písomného súhlasu objednávateľa.

8.7

Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto
zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

8.8

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka
poslednou zo zmluvných strán.

8.9

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom
každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

8.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne
prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

JUDr. Svetlana Gavorová
generálna riaditeľka
Slovenská inovačná
a energetická agentúra

Ing. Attila Horváth
člen predstavenstva

Ing. František Németh
člen predstavenstva
Ružinovský podnik verejno - prospešných
služieb, a.s.

Príloha: výpis z obchodného registra poskytovateľa
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