
Zmluvy o poskytnutí služby č. 2/2018 
v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, 

v súlade s § 39 ods. 7 z.č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov 

 

Čl. I. 

 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

 

 Názov: Obec Rimavské Janovce 

Sídlo: Rimavské Janovce 301, 98001 Rimavské Janovce 

Zastúpený: Stanislav Krahulec, starosta obce 

IČO: 00319058 

DIČ: 2021230420 

Bankové spojenie: OTP Banka Rimavská Sobota 

Číslo účtu: 8500376/5200  

IBAN: SK535200 0000 0000 0850 0376 

/ďalej len ako „objednávateľ“/ 

 

a 

Poskytovateľ: 

 

 Názov: Technické služby mesta  

Sídlo: Športová 16 

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Rimavská Sobota 

Oddiel:609-4771,  

Vložka číslo: Obu –RS-OZP-2013/06882-2 

Zastúpený: Tibor Barto 

IČO: 00410365 

IČ DPH: SK 2021220190 

Bankové spojenie: VÚB a.s. Rim. Sobota 

IBAN : SK90 0200 0000 0013 5267 8653 
/ďalej len ako „poskytovateľ“/  
 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

Poskytovateľ ako oprávnená organizácia podľa zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení 

neskorších predpisov sa zaväzuje: 

1. Vykonávať pre objednávateľa zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu (ďalej len „KO“) t.j. 

komunálnych odpadov, ktoré sú produkované z domácností, pri činnosti fyzických osôb a odpady 

podobného charakteru vznikajúcich pri činnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov 

(ďalej len ako „prevádzkové jednotky“). 

2. Vykonávať zber mechanizmami a pracovníkmi poskytovateľa, pričom systém zberu zabezpečený 

používaním zberných nádob KUKA 110 l a vrecami. Majiteľmi a užívateľmi zberných nádob sú 

domácnosti a prevádzkové jednotky. 

3. Vykonávať uloženie resp. zneškodnenie KO v súlade so zákonom. 

 

Čl. III. 

Podmienky vykonávania zberu 

1. Zber sa bude vykonávať do nádob KUKA 110 l a 120l, 1100l, ktoré sú rozmiestnené 

v domácnostiach a v prevádzkových jednotkách, resp. do vriec. 

 

2. Odvoz komunálneho odpadu bude zabezpečovaný v pracovný deň: 



1x za dva týždne 

 

3. Odvoz komunálneho odpadu sa bude vykonávať podľa mapy zberu odpadu, ktoré je prílohou tejto 

zmluvy. 

 

4. Poskytovateľ je povinný pred začatím a po ukončení zberu KO odvážiť pracovný mechanizmus, 

ktorým je vykonávaný odvoz KO, viesť o tomto vážení podrobnú evidenciu, ktorú bude predkladať pri 

každom vyúčtovaní. 

5. Poskytovateľ je povinný rešpektovať písomné pokyny oprávnených zamestnancov objednávateľa. 

 

Čl. III. 

Cena 

1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán na základe výsledku verejného obstarávania na 36 

mesiacov – 3 roky.  

2. Cena je stanovená za zber, odvoz a uloženie KO predpokladaného množstva KO 200,0 t 

vyprodukovaného na území obce Rimavské Janovce a je fixná v rozpätí intervalu: od 200 t do 600 t. 

3. Cena sa stanovuje na: 

cena bez DPH : 52,00€/1t 

DPH pri sadzbe 20% :10,40€/1t 

celková cena vrátane DPH :62,40€/1t  vrátane zákonného poplatku na uloženie odpadu. 

 

 

Čl. V. 

Platobné podmienky 

1. Fakturácia bude vykonávaná raz mesačne na základe skutočne zozbieraného, odvezeného 

a uloženého KO. Prílohou faktúry bude mesačné vyúčtovanie a priloženými vážnymi lístkami. 

2. Poskytovateľ vystaví faktúru najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia 

predchádzajúceho mesiaca. 

3. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa vystavenia. 

 

Čl. VII. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. V prípade poškodenia zberných nádob poskytovateľom z dôvodu neodbornej manipulácie náklady 

na opravy hradí poskytovateľ. 

2. Poskytovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobil svojou činnosťou. 

3. Poskytovateľ bude informovať objednávateľa o priebehu poskytovania služby na poradách, ktoré 

sa budú organizovať raz za 3 mesiace na OcÚ Rimavské Janovce.  

4. Poskytovateľ bude pri plnení svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy postupovať 

s odbornou starostlivosťou, pričom sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické 

normy a podmienky tejto zmluvy. 

5. Poskytovateľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, 

zápismi a dohodami zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej 

správy. 

6. Poskytovateľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať podnikateľské činnosti v rozsahu plnenia 

predmetu tejto zmluvy. 

7. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté poskytovaním služby podľa tejto zmluvy. 

8. Poskytovateľ nezodpovedá za škody ak tieto boli spôsobené pokynmi objednávateľa, resp. na 

základe dokladov a iných písomností dodaných objednávateľom. 

9. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01. 2018 do 31.12. 2020, t.j.: na 36 mesiacov – 3 roky. 

10. Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať pri podstatnom porušení zmluvy. 

Výpovedná lehota je 1 (jeden) mesiac a začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 

doručení výpovede. 

11. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

- Nedodržanie harmonogramu vývozu dlhšie ako 1 (jeden) mesiac 

- Neuskutočnenie (ani v náhradnom termíne) zberu, odvozu a uložení KO viac ako 2x 



za sebou 

- Opakované poškodenie zberných nádob bez náhrady škody 

- Neuhradenie fakturovanej čiastky v lehote splatnosti 2x za sebou 

V ostatnom sa má za to, že porušenie nie je podstatné. 

12. Pri podstatnom porušení zmluvy môže druhá strana pristúpiť k uplatneniu zmluvnej pokuty 

vo výške 500,00 €, pričom pokuta musí predchádzať výpovedi. 

13. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré 

musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami. 

14. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vo veci tejto zmluvy, budú riešiť prednostne 

dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, podá nespokojná strana návrh na riešenie veci 

príslušnému súdu. 

15. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyri) výtlačkoch, pričom každá strana dostane 2 výtlačky. 

16. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

16.1. Mapa zberu KO v obci Rimavské Janovce 

16.2. Kalendár zberu KO s uvedením konkrétnych dátumov zberu KO 

16.3. Cenová ponuka s prepočtom ceny na množstvo 1 t odpadu (totožné s predloženou 

ponukou do verejného obstarávania) 

17. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na internetovej stránke obce Rimavské Janovce. 

 

 

 

 

 

V Rimavských Janovciach, dňa 2.1.2018 

 

 

 

V .............................., dňa ......................... 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------                                       ------------------------------------------ 

Objednávateľ                                                                       Poskytovateľ 


