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    Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 04 21 01 
v súlade s § 269 ods. 2  a nasl. z.č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších  predpisov, v súlade 

so zákonom č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch v platnom znení. 
Čl. I. 

Zmluvné strany 
Objednávateľ:            Obec Rimavské Janovce 
                                           Sídlo: Rimavské Janovce č.301, 980 01 Rimavské Janovce 
                                           Zastúpená: Stanislav Krahulec – starosta obce 
                                           IČO: 00319058 
                                           DIČ:20212304200 
                                           Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
                                           Číslo účtu: 5160900617 / 0900 
                                           IBAN: SK81 0900 0000 0051 6090 0617 
                                           Telefónny kontakt:  047 / 58 11 950                                  
                                           Email: ou.rimjanovce@rsnet.sk 
                                    /ďalej len ako „objednávateľ“/ 
 

a 
Poskytovateľ:  Brantner Gemer s.r.o. 
 Košická cesta 344, 979 01  Rimavská Sobota 
 IČO:  36 021 211 
 DIČ: 2020074551 
 IČ DPH: SK2020074551 
 v zastúpení:  Ing. Tibor Papp - konateľ spoločnosti  
 Pavel Törköly - prokurista spoločnosti 
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
 Číslo účtu, IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826  
 zapísaný: Obchodný register OS, Banská  Bystrica 
 Odd.: Sro., Vložka číslo: 4532/S 
                                        /ďalej len ako „poskytovateľ“/   
                                                              
 
 

Čl. II. 
Úvodné ustanovenia 

1. Poskytovateľ je slovenskou právnickou osobou, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, Odd.: Sro., vložka číslo: 4532/S, ktorá v súlade s predmetom zapísaným v obchodnom 
registri, vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti nakladania s odpadmi.  

2. Objednávateľom je slovenská právnická osoba - obec, ktorá v súlade s právnymi predpismi dohliada 
nad komplexným odpadovým hospodárstvom s odpadom vyprodukovaným na jej území a je povinná 
zabezpečiť nakladanie s odpadmi vyprodukovaných na jej území. 

3. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu s cieľom zabezpečiť pre objednávateľa na zmluvnom základe  
výkon zberu, prepravy, zhodnocovania  biologicky rozložiteľného odpadu. 

4. Poskytovateľ deklaruje, že bude vykonávať svoje práva a povinnosti spôsobom a  za podmienok 
vyplývajúcich mu z ustanovení tejto zmluvy a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. V prípade, ak 
poskytovateľ nebude z akéhokoľvek dôvodu schopný vykonávať svoje práva a povinnosti, môže 
požiadať na splnenie svojich povinností a uplatnenie svojich práv tretiu osobu, ktorá je na uvedené 
činnosti odborne a právne spôsobilá. 

5. Zmluvné strany sú vedené pri podpise tejto zmluvy vzájomnou výhodnosťou jej ustanovení. 
Poskytovateľ má záujem plniť predmet tejto zmluvy, z čoho priamo vyplýva povinnosť objednávateľa 
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uhradiť poskytovateľovi dojednanú odmenu za takto poskytované plnenie uvedenú v Prílohe č.1,  
ktorá je  neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 
 

Čl. III. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je odplatný výkon služieb poskytovateľom pre objednávateľa, najmä odplatný 
výkon zberu, prepravy, zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej ako BRO), ktoré vznikli 
na území objednávateľa a za nakladanie, s ktorými objednávateľ zodpovedá v súlade s príslušnými 
zákonnými ustanoveniami.  

2. Predmetom plnenia zmluvy je zber, preprava a zhodnotenie nasledovných odpadov poskytovateľom: 
 kat. č. odpadu: 20 02 01  Biologicky rozložiteľný odpad  

(20 02 odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov) 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude pre objednávateľa vykonávať zber odpadu z nádob na 

BRO, na to určených v pravidelných časových intervaloch. Zmluvný harmonogram zberu a dohodnuté 
ceny sú v Prílohe č.1. 

 
Čl. IV. 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať nakladanie s odpadmi v súlade s príslušnými normami, 
pričom má oprávnenie požadovať zo strany objednávateľa nevyhnutnú súčinnosť. 

2. Poskytovateľ deklaruje, že v prípade, pokiaľ všetky alebo niektoré jeho povinnosti bude vykonávať 
subdodávateľ, zodpovedá za ich plnenie subsidiárne. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať svoje záväzky vyplývajúce mu z plnenia predmetu tejto zmluvy  
v dohodnutom termíne a  množstve. 

4. Poskytovateľ má bezodkladne písomne (napr. e-mailom) oboznámiť objednávateľa s akoukoľvek 
udalosťou, ktorá bráni alebo sťažuje výkon služby a žiadať bezodkladné prijatie nápravy 
objednávateľom, pričom takéto nezhody nezakladajú automatický nárok na krátenie poskytovaného 
plnenia.  

5. Poskytovateľ poskytuje dohodnutý rozsah služieb v súlade s platným a účinným všeobecným 
záväzným nariadením obce o nakladaní s odpadom („VZN“), ak také jestvuje, vždy však za podmienok 
a v rozsahu dojednaných touto zmluvou. 

6. Poskytovateľ má právo, podľa vlastného rozhodnutia odmietnuť prevzatie odpadu, alebo ho prevziať 
ako zmesný nevytriedený komunálny odpad podľa podmienok dohodnutých inou platnou zmluvou, 
ak: 
- Odpad obsahuje iné druhy odpadov a vykazuje znečistenie prevyšujúce povolenú mieru; 
- obsahuje také druhy odpadov, ktoré nie sú predmetom tejto ani žiadnej inej platnej zmluvy medzi 

Zmluvnými stranami; 
- poskytnutie služieb nie je možné 

Odmietnutie prevzatia odpadu, alebo jeho mimoriadne prevzatie s opravenou deklaráciou iba 
v mimoriadnych prípadoch, kedy takáto situácia nastala, vždy v priamej súvislosti so situáciou podľa 
vyššie uvedených odrážok.  

7. V prípade opakovaného výskytu situácie podľa bodu 6. tohto článku zmluvy, sa takéto konanie 
objednávateľa považuje za podstatné porušenie zmluvy na strane objednávateľa, čoho dôsledkom 
môže byť okamžité odstúpenie poskytovateľa od tejto zmluvy. 
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Čl. V. 

Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ je povinný za poskytnuté služby zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odmenu 
riadne, včas a podľa podmienok dohodnutých touto zmluvou. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne plnú súčinnosť poskytovateľovi pri zbere, odvoze biologicky 
rozložiteľných odpadov a zároveň mu uhradí dohodnutú odplatu vo výške a spôsobom uvedeným 
v tejto zmluve. 

3. Objednávateľ udeľuje súhlas, že v súlade s  ustanoveniami tejto zmluvy bude poskytovateľ oprávnený 
použiť na splnenie svojich povinností alebo výkon svojich práv jedného alebo viacerých 
subdodávateľov. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas lehoty účinnosti tejto zmluvy, bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu poskytovateľa, čiastočne ani úplne, priamo ani nepriamo, bez ohľadu na rozsah a  hodnotu 
nepoverí tretiu osobu výkonom činností tvoriacich predmet tejto zmluvy a neuzatvorí s treťou 
osobou žiadnu inú zmluvu s rovnakým alebo obdobným predmetom zmluvy a ani nebude na vlastný 
účet alebo vo vlastnom mene vykonávať vyššie uvedené činnosti. 

5. V prípade krádeže a  akéhokoľvek poškodenia kontajnerov, ktoré má objednávateľ  v nájme, nesie 
zodpovednosť za vzniknuté škody objednávateľ, a to v plnom rozsahu. 

6. Objednávateľ nie je oprávnený zberové prostriedky, ktoré mu boli poskytnuté v systéme zberu podľa 
tejto zmluvy, poskytnúť k užívaniu tretej osobe. 

7. Objednávateľ zodpovedá za to, že jednotlivé zberné prostriedky obsahujú iba druh odpadu 
dohodnutý v tejto zmluve, v dohodnutej čistote, na ktorý bol konkrétny prostriedok určený. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prítomnosť zodpovedného zástupcu na mieste a v čase 
vykonávania služby, za účelom potvrdenia výkonu (napr. STAS- záznam o prevádzke vozidla), 
v opačnom prípade sa rovnako výkon považuje za riadne dodaný. 

 

 
Čl. VI. 

Miesto, spôsob a podmienky nakladania s odpadom 

1. Miestom plnenia je katastrálne územie obce Obec Rimavské Janovce. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že umožní poskytovateľovi nakladanie s odpadmi za účelom ich 
zhodnotenia  v súlade s príslušnými normami.  
 

3. Poskytovateľ bude vykonávať nakladanie s odpadmi na území objednávateľa v súlade s informáciami, 
ktoré mu budú objednávateľom poskytnuté a v súlade so  všeobecne záväzným nariadením obce 
a zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, spôsobom tam ustanoveným, a  v 
 súlade s harmonogramom zberu.  

 
4. Fakturačnou hmotnosťou je hmotnosť zistená poskytovateľom na platnom úradne overenom 

meradle, váhe, z čoho poskytovateľ vyhotovuje sumárny mesačný vážny lístok s fakturačnou 
hmotnosťou. Zmluvné strany si poskytnú nevyhnutnú súčinnosť pre potreby príp. kontrolného váženia 
(požadované objednávateľom) na inej, ako poskytovateľom určenej váhe, pričom takéto konanie sa 
môže vykonať max. 1x za 3 mesiace a náklady s tým súvisiace výrazne nepresiahnu obvyklé náklady 
poskytovateľa na fakturačné váženie. V prípade sporov ohľadom záväznej fakturačnej hmotnosti, platí 
náklady na takéto konanie strana, na ktorej sa pochybenie preukázalo. 

 
5. Objednávateľ zabezpečí, že všetky zberové prostriedky (vrecia, nádoby, kontajnery) musia byť v deň 

vývozu pripravené na verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie 
prístupnej pre zberové vozidlo. Priestor medzi zberovým prostriedkom a stanoviskom zberového 
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vozidla musí byť vhodný (bez prekážok, rozkopávok, snehových bariér, apod.) na bezpečnú 
manipuláciu so zberovým prostriedkom.  

 
6. Poskytovateľ poskytne na základe vyžiadania objednávateľa potvrdenie o zhodnotení odpadu 

vyvezeného od objednávateľa.   
 

7. Poskytovateľ bude vykonávať dohodnuté služby technickými prostriedkami vhodnými na tento účel, 
ako aj personálom, ktorého zdravotný stav, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odborná 
spôsobilosť zodpovedajú činnosti podľa tejto zmluvy. 

 
 

Čl. VII. 
Vady plnenia 

1. Pokiaľ objednávateľ neupozornil poskytovateľa na zjavné a viditeľné vady plnenia v lehote troch dní 
odo dňa, kedy k plneniu došlo, zaniká jeho právo zo zodpovednosti  za tieto vady. 

2. Ak poskytovateľ z určitých dôvodov nemôže realizovať v dohodnutom termíne povinnosti vyplývajúce 
mu z predmetu tejto zmluvy,  je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať objednávateľa a  
svoju  povinnosť splniť v najkratšom možnom termíne.   

 

 
Čl. VIII. 

Cena a platobné podmienky 

1. Ceny za jednotlivé služby tvoriace predmet tejto zmluvy sú uvedené v aktuálnej  Prílohe č.1, ktorá  
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Odplatu, dohodnutú cenu uhrádza objednávateľ poskytovateľovi mesačne pozadu, podľa skutočne 
vykonaných a fakturovaných služieb.  

3. Odplata v zmysle tejto zmluvy v sebe zahŕňa odplatu za  zber, prepravu a zhodnotenie biologicky 
rozložiteľného odpadu. Cena, ktorú má objednávateľ uhradiť bude vystavená poskytovateľom vo 
forme faktúr v pravidelných mesačných intervaloch. Splatnosť jednotlivej faktúry je stanovená do 14 
kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. 

4. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s jednou alebo viacerými mesačnými platbami, oprávňuje 
poskytovateľa požadovať úhradu 0,05% úroku z omeškania z dlžnej istiny za každý aj začatý deň 
omeškania. Pokiaľ je objednávateľ v omeškaní s minimálne tromi mesačnými úhradami 
vyfakturovaných platieb, poskytovateľ má oprávnenie pohľadávky voči objednávateľovi previesť na 
ktorúkoľvek tretiu osobu; naviac môže poskytovateľ svojím rozhodnutím pristúpiť k obmedzeniu 
služieb a to až do úplného zaplatenia dlžnej sumy objednávateľom, pričom takéto konanie 
poskytovateľa nemôže byť chápané ako porušenie alebo zanedbanie jeho zmluvných povinností. 

5. Poskytovateľ môže jednostranne upraviť jednotkovú cenu za poskytované služby a práce v bežnom 
roku, a to najviac: 

Raz ročne o: 

(i) mieru rastu hladiny inflácie v oblasti služieb za predchádzajúci kalendárny rok, /t.j.  napr. zvýšenie 
v roku  2021 podľa inflácie za rok 2020 / zverejnenej Štatistickým úradom SR;  

(ii) Nárast výšky minimálnej mzdy vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov a to 
o výšku proporcionálne zodpovedajúcu mzdovým nákladom na celkových nákladoch služby; 

Alebo opakovane v priebehu roka, ak nastanú: 

(iii) Účinky vyššej moci, ktorou sa rozumie najmä, avšak nielen, zmena všeobecne záväzných právnych 
predpisov v okruhu daní, poplatkov (vrátane poplatkov za uloženie odpadov , apod.), nárast cien 
PHM a médií až do výšky takýchto účinkov. 
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Objednávateľ je povinný platiť takéto valorizované ceny od nasledujúceho mesiaca po doručení 
oznámenia poskytovateľa o zmene ceny. 

6. Poskytovateľ je v odôvodnených prípadoch oprávnený vystaviť objednávateľovi zálohovú faktúru 
a objednávateľ je povinný zaplatiť ju v určenej skrátenej lehote splatnosti, a to najmä, avšak nielen, 
v prípade omeškania objednávateľa s úhradou jeho záväzkov (už dodaných plnení). V tom prípade, 
poskytovateľ zúčtuje uhradenú zálohovú platbu v prvej nasledovnej vyúčtovacej faktúre. Neuhradením 
takejto zálohovej faktúry riadne a včas môže poskytovateľ prerušiť dodania služieb podľa tejto zmluvy 
až do jej úhrady, čo nemôže byť chápané ako porušenie alebo zanedbanie zmluvných povinností 
poskytovateľa podľa tejto zmluvy. 

 
Čl. IX. 

Trvanie zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú  od 01.06.2021 do 31.05.2026. 

2. Túto zmluvu je oprávnená vypovedať zmluvná strana v prípade, ak druha zmluvná strana zmluvu 
porušila, na porušenie bola písomne upozornená a porušenie alebo jeho následky neodstránila ani 
v primeranej lehote. Primeranou lehotou na účely tejto zmluvy sa rozumie lehota, nie kratšia ako 60 
dní. Výpoveď je platná len pokiaľ bola druhej zmluvnej strane doručená v písomnej forme, podpísanej 
štatutárnym zástupcom príslušnej zmluvnej strany. Výpoveď je účinná po uplynutí trojmesačnej 
výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
kedy bola výpoveď doručená zmluvnej strane. 

3. Pokiaľ výpoveď  ktorejkoľvek zo zmluvných strán nebude druhej zmluvnej strane doručená najmenej 
tri mesiace pred uplynutím doby, na ktorú je táto zmluva uzavretá, bude táto pravidelne predlžovaná 
na nové dvanásť mesačné obdobie s rovnakými podmienkami výpovede. Vypovedať túto zmluvu je 
objednávateľ so všetkými jej právnymi následkami a zmluvnými podmienkami oprávnený len v tom 
prípade, pokiaľ nemá voči poskytovateľovi žiadne záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy, ako ani žiadne 
neuhradené pohľadávky. 

4. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú 
riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa 
jeho základných vnútorných právnych predpisov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. 
Jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany záväzné. 

 

 
Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 
 
1.  Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami, podpísanými obomi  zmluvnými 

stranami. 
 
2.  Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán okolnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je 

povinná to bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane. 
 
3.  Táto zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch,  pričom  každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 

vyhotovení. 
 
5. Táto zmluva sa riadi právnou úpravou  z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 
79/2015  Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

 



Zmluva o poskytovaní služieb v OH _ Brantner Gemer s.r.o.         Stránka 6 z 6 

FO85_GR/1.9.2017 

5.  Zmluvné strany po prečítaní  prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom,  že zmluva bola spísaná určite, 
zrozumiteľne, na základe ich skutočnej a slobodnej vôle a bez nátlaku, na dôkaz čoho ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 
6.  Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Rimavskej Sobote,  dňa  03.05.2021 
 
 
 
 
 
 
        
             Objednávateľ                                                                                        Poskytovateľ                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
       ____________________                                                                ____________________ 
       Stanislav Krahulec                                                                           Brantner Gemer s.r.o. 
       starosta obce                                                                                     Ing. Tibor Papp, konateľ    
          
  
 
 
 
 
                                                                                                                  ____________________ 
                                                                                                                  Brantner Gemer s.r.o.  
                                                                                                                  Pavel Törköly, prokurista     
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 


