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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 
uzatvorená podľa § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1.  ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1    Objednávateľ: 

Názov: Obec Čečejovce 

Adresa: Obecný úrad Čečejovce, Buzická 55, 044 71 Čečejovce 

IČO: 00324078 

DIČ: 2020746057 

Štatutárny zástupca: Ing. Július Pelegrin, starosta obce 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

1.2    Zhotoviteľ:   

Obchodné meno:  Fúra s.r.o.  

Sídlo:  SNP 77, 044 42 Rozhanovce, doručovacia adresa Jantárová 1, 040 01 Košice  

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 12979/V           

Zastúpený: PhDr. Miroslav Fúra 

IČO:  36211451 

DIČ :  2021649575  

IČ DPH: SK2021649575    

Bankové spojenie:  

IBAN:  

           

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 

 

2. PREAMBULA 

2.1 Poskytovateľ vyhlasuje, že bez výhrady a obmedzenia súhlasí s platnými podmienkami verejnej 

súťaže určenými objednávateľom vo Výzve na predkladanie ponúk a v ostatných dokumentoch 

poskytnutých verejným obstarávateľom (ďalej len objednávateľom) v lehote na predkladanie 

ponúk a bez výhrady a obmedzenia súhlasí s tým, že obchodné podmienky predmetu 

obstarávania sú záväzným právnym dokumentom pre poskytnutie služieb predmetu 

obstarávania podľa časti Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 6.12.2017, časti 3.1 a 3.2 a jej 

prílohy č. 2 (návrh na plnenie kritérií), ktorá  tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

 

3. PREDMET PLNEMIA ZMLUVY 

3.1 Predmetom zmluvy je  poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi: zabezpečenie 

zberu, vývozu komunálneho odpadu od bytových domov, rodinných domov, podnikateľských 

subjektov a verejných priestranstiev. 

3.2 Poskytovaná služba -  zber a preprava komunálnych odpadov od obyvateľov, fyzických 

a právnických osôb: 

1. 20 03 01 zmesový komunálny odpad 

2. 20 03 07 objemný odpad 

3. 20 03 08 drobný stavebný odpad 

4. 20 01 25 jedlé oleje a tuky 
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5. 20 01 27 farby, tlač. Farby, lepidlá a živice obsahujúce NL 

6. 20 01 33 opotrebované akumulátory 

7. 20 01 35, 20 01 36 elektro odpad 

8. 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 

3.2 Množstvo a intenzita zberu deklarovaného odpadu: 

Názov odpadu Typ nádob Intenzita zberu 24 

mesiacov 
Množstvo odpadu za 

24 mesiacov 

Zmesový komunálny odpad 
110 l  - 680 ks  52 

- 

1 100 l – 2 ks 52 - 

Objemný odpad VKK 
8 x - 

- 4 t 

Drobný stavebný odpad VKK 
2 x  

- 2 t 

Jedlé oleje a tuky zberné miesto 12 x  

Elektro odpad  z domácností  4 x   

Nebezpečné látky  zberné miesto 4 x  

 

3.3 Počet zariadení na zber a uskladnenie odpadu a separovaného zberu, ktorého sa týka plnenie 

zmluvy: 

P.č. Názov a veľkosť Počet (ks) Umiestnenie 

1 Kuka 110 l (120 l) 680 Rodinné domy a firmy 

2 Kontajner 1100 l 2 Verejné priestranstvá 

 

  4.   ČAS PLNENIA ZMLUVY 

4.1.  Čas plnenia zmluvy v rozsahu podľa čl.3 je od 1.1.2018 do 31.12.2019. 

 

5.  CENA 

5.1. Cena za poskytnutie služieb v rozsahu podľa bodu 3 tejto zmluvy je stanovená v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č.  87/1996 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov.  Cena je súčtom ceny za zber, manipuláciu, nakladanie, za odvoz  komunálneho 

odpadu a ceny za zber separovaného odpadu, a jeho dovoz. V celkovej cene budú zahrnuté 

všetky mzdové a materiálové náklady, ostatné priame náklady súvisiace s predmetom 

obstarávania, výrobná réžia, správna réžia a zisk poskytovateľa. V cene nie sú zahrnuté 

zákonné poplatky za uloženie odpadu. 

 

5.1.1 Celková cena služieb je: 

Cena bez DPH:   40 764,00 EUR    

Výška DPH:        20 % 

Cena DPH:     8 152,80 EUR         

Cena s DPH:       48 916,80 EUR,  slovom:štyridsaťosemtisícdeväťstošestnásťeur, 80centov.  
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5.2. Zmluvné strany sa dohodli na výške odplaty Poskytovateľa podľa odseku 5.1.1, ktorá je 

v súlade s doloženou prílohou č. 2 výzvy na predkladanie ponúk – návrh na plnenie kritérií 

(príloha č. 2 tejto zmluvy) a na základe výsledku verejného obstarávania  v zmysle zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

5.3. Cena podľa kategórie, množstva a intenzity zberu deklarovaného odpadu: 

 

Názov odpadu Typ nádob Intenzita 

zberu 24 

mesiacov 

Množstvo 

odpadu za  
24 mesiacov 

Jednotková 
cena bez 

DPH  

Cena spolu 
Bez DPH 

Zmesový komunálny 

odpad 

110 l  - 680 ks  52 
- 1,05 37 128,00 

1 100 l - 2 ks 52 - 8,50 884,00 

Objemný odpad VKK 
8 x - 80,00 640,00 

- 4 t 50,00 1 000,00 

Drobný stavebný 

odpad 
VKK 

2 x  80,00 160,00 

- 2 t 16,00 32,00 

Jedlé oleje a tuky zberné miesto 12 x  10,00 120,00 

Elektro odpad  z domácností  4 x   0,00 0,00 

Nebezpečné látky  zberné miesto 4 x  200,00 800,00 

Cena bez DPH 
  

  40 764,00 

Cena DPH 
  

  8 152,80 

Cena s DPH (2 roky) 
  

  48 916,80 

 

6. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1. Cenu za poskytovanie služieb podľa čl. 5 uhradí obstarávateľ na základe faktúr, ktoré 

poskytovateľ vystaví a odošle obstarávateľovi raz mesačne vo výške vykonaných prác. 

6.2. Ceny, uvedené v tejto zmluve zahŕňajú  náklady dodávateľa súvisiace so zberom, odvozom            

a zneškodnením/zhodnotením zmluvného odpadu s výnimkou poplatku za uloženie na 

skládku. 

6.3. Faktúra musí obsahovať tieto údaje: 

a) označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ 

b) číslo zmluvy a číslo faktúry 

c) deň odoslania a deň splatnosti faktúry 

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

e) označenie poskytnutých služieb a obdobia fakturácie 

f) fakturovanú sumu 

g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

6.4. Lehota splatnosti faktúr je minimálne 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 

 

7. PODMIENKY VYKONANIA SLUŽBY 

7.1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie služieb podľa čl. 3 zmluvy na svoje náklady a na 

vlastné nebezpečenstvo. 

7.2. Poskytovateľ si zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, prípadne aj iné 

zariadenia pre svojich pracovníkov. 

7.3. Poskytovateľ zodpovedá za, a zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia svojich 

pracovníkov a osôb zdržujúcich sa na pracovisku a dodržiavanie protipožiarnych predpisov. 
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7.4. Poskytovateľ zabezpečí zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho 

odpadu a zber separovaného zberu v intervaloch  podľa  čl. 3. V prípade nemožnosti 

vykonania zberu komunálneho odpadu v určený deň je poskytovateľ  povinný zrealizovať 

tento zber do 24 hodín po termíne. 

7.5. Poskytovateľ uskutoční zber a prepravu odpadu vlastnými vozidlami s lisovacou nadstavbou 

pre zber z 110 l zberných nádob, zber a prepravu separovaného odpadu vozidlami 

s nadstavbou pre veľkokapacitné kontajnery a špeciálnymi vozidlami určenými pre prepravu 

separovaných odpadov, tak aby nedošlo k porušeniu zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch. 

7.6. Poskytovateľ zabezpečí zber, prepravu a zneškodňovanie:  
- komunálneho odpadu  

- drobného stavebného odpadu 

- objemného odpadu 

- jedlých  olejov a tukov 

- nebezpečného odpadu. 

7.7. Na základe písomnej požiadavky objednávateľa  sa poskytovateľ zaväzuje zvýšiť početnosť 

zberu a odvozu komunálneho odpadu a zberu separovaného zberu v prípade preplnenia 

zberných nádob a poskytnúť služby zberu komunálneho odpadu a zvozu separovaného 

zberu a s nimi spojené úkony aj mimo dohodnutých  vývozných dní určených 

v harmonograme  zberu za náležitú vopred dohodnutú odplatu so splatnosťou podľa bodu 

6.4 tejto zmluvy.  

7.8. Poskytovateľ je povinný vyčistiť plochy stanovíšť zberných nádob od odpadu vzniknutého 

pri manipulácii s nádobami. 

7.9. Sprístupniť zberné nádoby počas celého roka v dohodnutý deň vývozu je povinný 

objednávateľ tak, aby do vzdialenosti min. 6 m od zberných nádob viedla komunikácia šírky 

min. 3,0 m. 

7.10. Zberné nádoby musia byť sprístupnené na verejnom priestranstve mimo uzatvorených 

nehnuteľností. 

7.11. Poskytovateľ je povinný sledovať, či je dostatočné množstvo zberných nádob a postačujúci 

cyklus odvozu. V prípade potreby upozorní objednávateľa na potrebu zvýšenia počtu nádob 

a potrebu úpravy harmonogramu vývozu. 

7.12. Poskytovateľ zabezpečí sledovanie vývozov na jednotlivé domy a podnikateľov, a zároveň 

sledovanie množstva vyvezeného odpadu a tieto údaje pravidelne raz za štvrťrok pri 

fakturácií poskytne objednávateľovi, tak aby objednávateľ mohol odovzdať pravidelné 

štatistické hlásenia. 

 

8. ZÁNIK ZMLUVY 

8.1. Ak zmluva neustanovuje inak, pre zánik zmluvy platia ustanovenia  § 344 až §351 

Obchodného zákonníka. 

8.2. Zmluva môže zaniknúť aj nasledovným spôsobom: 

8.2.1. písomnou výpoveďou hociktorej zo zmluvných strán, kde výpovedná lehota je 6 

 mesiacov, 

8.2.2. dohodou zmluvných strán, 

8.2.3. zánikom právnej subjektivity zmluvnej strany bez právneho nástupu, 

8.2.4. uplynutím dohodnutej doby, 

8.3. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola 

výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

8.4. Účinky odstúpenia od zmluvy podľa Obchodného zákonníka nastávajú  dňom doručenia 

písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy jednej zo strán v prípade, ak táto strana 

podstatným spôsobom poruší zmluvu. Za podstatné porušenie zmluvy  sa považuje 

nedodržanie harmonogramu zberu komunálneho odpadu a zvozu separovaného zberu 
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poskytovateľom o viac ako 7 dní, omeškanie objednávateľa s úhradou mesačnej faktúry o 

viac ako 10 dní. 

 

9. ZMLUVNÉ POKUTY 

9.1. Za nedodržanie harmonogramu vývozu, resp. nedodržanie 24 hodinového náhradného 

termínu podľa bodu 7.4. poskytovateľ zaplatí zmluvnú pokutu 0,05% z mesačnej 

fakturovanej sumy za každý deň omeškania.  

9.2. Za nedodržanie termínu splatnosti faktúr objednávateľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 

 

10. OSTATNÉ DOJEDNANIA 

10.1. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa kvality služieb a požiadaviek na zmenu harmonogramu 

odvozu odpadu a zvozu separovaného zberu bude objednávateľ oznamovať písomnou 

formou. 

10.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že dodrží všetky ustanovenia zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch 

a o doplnení a zmene niektorých zákonov v znení platných zmien a doplnkov. 

10.3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 1.1.2018 do 31.12.2019. 

10.4. Poskytovateľ zodpovedá za vzniknutú škodu v súlade s ustanoveniami § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka 

10.5. Poskytovateľ sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu týkajúcu sa vývozu bezodkladne, najneskôr 

v lehote do 7 dní od písomného podania reklamácie. 

10.6. Akúkoľvek inú reklamáciu je povinný poskytovateľ vyriešiť najneskôr v lehote do 30 dní 

odo dňa jej písomného uplatnenia . 

10.7. V prípade, že poskytovateľ nevybaví reklamáciu v dohodnutej lehote, zaplatí zmluvnú 

pokutu vo výške 20% z ceny mesačného vývozu. 

10.8. Náklady súvisiace s oprávnenou reklamáciou znáša poskytovateľ.  

10.9. Akákoľvek zmena v legislatíve majúca dopad na premet zmluvy bude riešená v súlade 

s novou platnou legislatívou bezodkladne. 

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

11.1. Poskytovateľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

11.2. Zmluva je platná a účinná od 1.1.2018. Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je 

možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami 

obidvoch strán. 

11.3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa vzájomné vzťahy ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a všeobecnými zákonnými ustanoveniami. 

11.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

dvoch rovnopisoch. 

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú so zmluvou oboznámené, porozumeli jej a na znak súhlasu 

s jej obsahom pripájajú svoje podpisy. 

 

 

11.6. Prílohy zmluvy: 

1. Harmonogram zberu komunálneho odpadu (vypracuje poskytovateľ k uzatvoreniu 

zmluvy). 

2.  Návrh na plnenie kritérií zo dňa 11.12.2017 (príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk). 
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3.  Zoznam stanovíšť zberných nádob podľa ulíc, počet nádob (vypracuje objednávateľ 

k uzatvoreniu zmluvy). 

 

 

 

 

V obci Čečejovce,  dňa 21.12.2017           V Košiciach, dňa 21.12.2017 

 

 

  Za objednávateľa:                                              Za Poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––                                 –––––––––––––––––––––– 

     Ing. Július Pelegrin                                                

       Starosta obce         

 

 

 

 

 

 


