Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu
komunálneho odpadu
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obec
So sídlom:
IČO:
DIČ:
V zast.:
Bankové spojenie:
Ústav:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
(v ďalšom texte len ako „Objednávateľ“ alebo „obec“)
Poskytovateľ:
....................................................................
So sídlom:
............................................
IČO:
....................
DIČ:
....................
V zast.:
............................................
Bankové spojenie:
Ústav:
............................................
Číslo účtu:
............................./..............
IBAN:
............................................
BIC:
............................................
(v ďalšom texte len ako „Poskytovateľ“)

Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa vykonávať a poskytovať Objednávateľovi v
súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom,
drobným stavebným odpadom a ostatným odpadom, ktoré vznikli v katastrálnom území obce
...................... a záväzok Objednávateľa za riadne a včas vykonané a poskytnuté služby zaplatiť
Poskytovateľovi dohodnutú cenu.
1.1 Na základe tejto Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje vykonávať a poskytovať Objednávateľovi
služby súvisiace so zberom, zvozom, prepravou, zhodnotením alebo zneškodnením
komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a ostatných odpadov z domácností, od
podnikateľských subjektov a z rekreačných oblastí, vznikajúcich v katastrálnom území
obce............ zo 110 lit., 240 lit., a 1100 lit. odpadových nádob.
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1.2 Na požiadanie sa Poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť zber, zvoz, prepravu, zhodnotenie
biologicky
rozložiteľných
odpadov a biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
(zvyšky ovocia a zeleniny ako napr. jadrince, listy a vňať zo zeleniny, šupy aj z citrusových
plodov, kávový a čajový odpad a čajové sáčky, škrupiny z orechov a vajíčok, zvyšky pečiva a
obilnín, piliny, zvyšky jedál rastlinného pôvodu (zelenina, zemiaky, ryža...), použité papierové
vreckovky a servítky ... , pokosená tráva, lístie, zvyšky rastlín (veľ. do 20 cm), listy a korene
zeleniny, buriny a kvetiny, nastrihané kúsky konárov kríkov a stromov, seno, slama, popol
z dreva).
2. Poskytovateľ berie na vedomie, že Obec ............... má so spoločnosťou ENVI-PACK, a.s., so sídlom
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35858010, Spoločnosť zapísaná v Obch.registri
Okr.súdu BA I, odd.: Sa, vl.č.3128/B (ďalej len „ENVI-PACK, a.s.) podľa ust. § 269 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v spojitosti s ust. § 59 ods. 2
a nasl. zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s
odpadmi z obalov ako s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca a
zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi s obalov, a vykonávajúca svoju
činnosť v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch a triedenie, zber, prepravu,
zhodnocovanie, ako aj recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v zmysle
príslušných zákonných ustanovení.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje k vzájomnej súčinnosti so spoločnosťou ENVI-PACK, a.s., za účelom
zabezpečenia systému združeného nakladania s odpadmi z obalov vrátane všetkých činností s ním
spojených v zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a jeho vykonávacích predpisov v platnom znení.
4. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje, že pre spoločnosť ENVI-PACK, a.s. vykoná na území obce
............................ po celú dobu trvania zmluvného vzťahu v zmysle platného systému zberu
vytriedených zložiek komunálnych odpadov (20 01 02 sklo, 20 01 40 kovy, 20 01 39 plasty,
20 01 01 papier a lepenka a 15 01 05 kompozitné obaly) ich zber, zvoz, prepravu, dotriedenie,
zhodnotenie alebo prípadné zneškodnenie a to v kvalite a v rozsahu požadovanom organizáciou
zodpovednosti a v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých predpisov.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať a poskytovať činnosti podľa tejto Zmluvy najmä v
súlade so
a) súťažnými podkladmi a s ponukou, ktorú Poskytovateľ predložil Objednávateľovi,
b) platným programom odpadového hospodárstva obce, BBSK
c) všeobecne záväznými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, najmä zákonom
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
d) všeobecne záväznými nariadeniami obce.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť uloženie a zhodnotenie vyzbieraných odpadov v súlade so
zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení a v zmysle jeho vykonávacích predpisov.
7. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné – ročné analýzy zloženia komunálneho odpadu
vyprodukovaného v obci ................ za účelom posúdenia efektivity a potenciálu triedenia odpadov
v zmysle plnenia množstevných požiadaviek na recykláciu vyplývajúcich z platnej legislatívy ( %
miery recyklácie komunálnych odpadov) a predkladať opatrenia na dosiahnutie týchto požiadaviek.
8. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná a poskytne podklady o odobratých
odpadoch, podklady k vedeniu evidenčných listov, podklady ku hláseniam na okresný úrad, odbor
starostlivosti o životné prostredie do 28.02. za uplynulý kalendárny rok.
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Článok III.
Spôsob a podmienky vykonávania činnosti podľa tejto zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje riadne vykonávať a poskytovať Objednávateľovi služby v súlade s
platným harmonogramom zvozu komunálnych odpadov, minimálne v rozsahu a intenzite súčasného
nastavenia systému zvozu komunálnych odpadov na území obce ...............
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že predmetom fakturácie budú len skutočne vykonané práce, poskytnuté
služby a skutočne zhodnotené a zneškodnené objemy odpadu, podložené dokladom o jeho
zhodnotení a zneškodnení (váženka), v opačnom prípade bude Poskytovateľom vystavená faktúra
považovaná za neoprávnene vystavenú. Poskytovateľ na požiadanie objednávateľa predloží platný
certifikát o overení váhy.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že činnosti podľa čl. II. tejto Zmluvy bude vykonávať nasledovne:

Zberná
nádoba
110 a 120 l
110 a 120 l
1 100 l

typ odpadu

Typ poplatníka

zmesný komunálny
odpad

obyvatelia - fyzické
osoby

zmesný komunálny
odpad
zmesný komunálny
odpad

podnikateľské
subjekty
podnikateľské
subjekty

počet zvozov za rok

4. Poskytovateľ sa pri vykonávaní a poskytovaní činnosti podľa frekvencie uvedenej v ods. 5 tohto článku
Zmluvy zaväzuje prihliadať a záväzne dodržiavať obcou ................... zavedený harmonogram zberu a
odvozu komunálneho odpadu. Zavedený harmonogram zberu a odvozu komunálneho odpadu je zo strany
zmluvných strán možné každoročne, vždy vopred, najneskôr do 30.10. daného kalendárneho roka
prerokovať tak, aby zmenený program zberu a odvozu komunálneho odpadu mohol byť účinný k 01.01.
nového kalendárneho roka.
IV.
Čas a miesto plnenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú.
2. Zmluva sa uzatvára v trvaní od 01.07.2020 do 30.06.2021.
3. Miestom plnenia je katastrálne územie obce..................................

V.
Cena predmetu Zmluvy a platobné podmienky

1.

Cena za predmet Zmluvy (pri predpokladaných množstvách podľa súťažných podkladov) je
stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade s ponukou Poskytovateľa, a to nasledovne:
Predpokladaná ročná cena za činnosti uvedené v tejto zmluve:
Cena bez DPH:......................................EUR
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Slovom: .................................................EUR
DPH 20 %: ............................................EUR
Cena s DPH:..........................................EUR
Slovom:

.............................. Euro a ..................... centov

2.

Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu ceny aj v priebehu roka, v prípade pokiaľ
dôjde k preukázateľným zákonným zmenám, ktoré majú vplyv na výšku ceny za
poskytované služby.

3.

Zmluvná cena je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, a sú v nej obsiahnuté všetky náklady Poskytovateľa
s riadnym splnením predmetu Zmluvy.

4.

Poskytovateľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi vždy len cenu za skutočne vykonané
činnosti a poskytnuté služby (vývozy, tony a pod.), t.z., že cena uvedená v ods. 1 tohto článku
Zmluvy je predpokladanou cenou.

5.

V prílohe č. 1 tejto Zmluvy sú uvedené jednotkové ceny, ktoré sú podkladom pre výpočet ceny za
poskytnuté služby. Príloha č. 1 je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

6.

Do položky „Jednotková cena/vývoz s DPH“ je započítaný nie len fyzický zvoz odpadu od
poplatníka (pôvodcu odpadu), ale aj všetky náklady na vykonanie nasledovných činností:
a) ak pracovník poskytovateľa zodpovedný za vývoz/zber zistí, že odpadová nádoba je používaná
v rozpore s platným VZN obce................ a systémom zberu, upozorní na túto skutočnosť
vlastníka, nájomcu odpadovej nádoby a odmietne prevziať odpadovú nádobu na vyprázdnenie
a o tejto skutočnosti informuje obec ..................;
b) zodpovedný pracovník vykonávajúci vývoz/zber odpadu, vráti odpadovú nádobu na pôvodné
miesto kde bola poplatníkom umiestnená, tým sa rozumejú aj voľne prístupné murované, alebo
z iného materiálu zhotovené stojiská a niky pre odpadové nádoby;
c) v prípade že dôjde k nevyvezeniu smetnej nádoby z dôvodu pochybenia na strane poskytovateľa
ten je povinný smetnú nádobu vyviesť v lehote do 24 hod od nahlásenia reklamácie.
d) zabezpečenie čistoty na stanovištiach s odpadovými nádobami a to naložením a odvezením
zodpovedajúceho typu odpadu nachádzajúceho sa mimo príslušnej nádoby;
e) dezinfekciu odpadových nádob raz ročne,
f) do položky „Jednotková cena /vývoz s DPH“ bude započítaný nie len fyzický zvoz odpadu od
poplatníka, ale aj všetky dopravné náklady spojené s manipuláciou a dopravou odpadu na miesto
konečného zhodnotenia a zneškodnenia;

7.

Zákonný poplatok za uloženie odpadu nie je súčasťou položky „Jednotková cena /vývoz s DPH“ je
ale započítaný do celkovej ceny za realizáciu predmetu zákazky.

8.

Všetky náklady spojené s nakladaním s vytriedenými zložkami komunálnych odpadov (20 01 02
sklo, 20 01 40 kovy, 20 01 39 plasty, 20 01 01 papier a lepenka a 15 01 05 kompozitné obaly)
z
domácností vznikajúcich v k.ú. obce.................... budú hradené v zmysle platnej legislatívy
organizáciou zodpovednosti výrobcov.

9.

Cena za predmet Zmluvy bude Objednávateľom uhrádzaná mesačne za služby skutočne poskytnuté
v tomto mesiaci Poskytovateľom, a to na základe Poskytovateľom vystavených faktúr. Podkladom
pre vystavenie každej faktúry je potvrdenie o zneškodnení odpadu na skládke odpadov, alebo jeho
zhodnotení a výkaz o zrealizovaných vývozoch a poskytnutých službách, ako aj vážne lístky.
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10. Daňové doklady – faktúry musia obsahovať údaje v súlade s touto zmluvnou a platnou právnou
úpravou v SR a EÚ. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti je Objednávateľ
oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

11. Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje
deň odpísania z účtu Objednávateľa.

12. Zmluvné strany sa z dôvodu opatrnosti ďalej vzájomne dohodli, že v prípade akýchkoľvek
pochybností o tom, či náklady (výdavky) Poskytovateľa sú alebo nie sú započítané do zmluvnej
ceny platí, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, že zmluvná cena zahŕňa
Poskytovateľom poskytnutú službu a jeho náklady (výdavky) na jej poskytnutie.

VI.
Povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje a je povinný najmä:
1.2 poskytovať Objednávateľovi služby podľa tejto zmluvy riadne a včas,
1.3 konať a postupovať pri plnení predmetu tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou,
1.4 realizovať predmet zmluvy tak, aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom na životné
prostredie, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a aby nedochádzalo ku škodám
na majetku Objednávateľa alebo tretích osôb,
1.5 mesačne predkladať Objednávateľovi pred fakturáciou súpis vykonaných prác/poskytnutých
služieb (najmä rozsah) na odsúhlasenie,
1.6 udržiavať odpadové nádoby v prevádzkyschopnom stave,
1.7 zabezpečiť dezinfekciu odpadových nádob ktorých vývoz zabezpečuje Poskytovateľ, a to raz
ročne,
1.8 opraviť odpadové nádoby v prípade vzniku poškodenia pri manipulácii s nimi, ak toto
poškodenie zaviní Poskytovateľ, resp. jeho zamestnanci a to najneskôr do 3 pracovných dní
nahlásenia poškodenia odpadovej nádoby alebo jej časti Objednávateľom, pričom v prípade,
ak toto poškodenie bude vylučovať opravu Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť v tomto
termíne výmenu nádoby a to na svoje náklady,
1.9 vykonávať vývoz odpadových nádob v obytných zónach len po 6:00 hod.,
vykonávať vývoz 1 100 l odpadových nádob od podnikateľských subjektov bude do
16:00 hod,
1.10 zabezpečiť čistotu na stanovištiach s odpadovými nádobami a to naložením a
odvezením zodpovedajúceho typu odpadu nachádzajúceho sa mimo príslušnej nádoby,
1.11 pri poskytovaní služieb podľa tejto Zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné protipožiarne a
bezpečnostné prepisy,
1.12 upozorniť nájomcu odpadovej nádoby, že odpadová nádoba je používaná v rozpore
s
platným VZN obce................ a systémom zberu, pričom v takomto prípade je zároveň
povinný odmietnuť prevziať odpadovú nádobu na vyprázdnenie a o tejto skutočnosti
informovať Objednávateľa,
1.13 vrátiť odpadovú nádobu na pôvodné miesto, kde bola poplatníkom umiestnená. Takýmto
miestom sa rozumejú aj voľne prístupné murované alebo z iného materiálnu zhotovené
stojiská a niky pre odpadové nádoby,
1.14 viesť evidenciu stanovištia odpadových nádob so skutočnou frekvenciou vývozov ako
podklad pre fakturáciu,
1.15 viesť evidenciu množstva odvezeného odpadu a spôsob nakladania s jednotlivými druhmi
odpadov,
1.16 informovať Objednávateľa o skutočnosti, že pre niektorého pôvodcu odpadu je objem
smetnej nádoby určenej pre neho nepostačujúci (napr. zamestnanci Poskytovateľa zistia, že
pri zbere odpadu od tohto pôvodcu je vždy zberná nádoba preplnená a v okolí zbernej
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nádoby sa nachádza ďalší odpad, ktorý nevojde do odpadovej nádoby a pod.),
1.17 bezodkladne odstrániť znečistenie z verejného priestranstva, stanovišťa zberných nádob
alebo iného priestranstva a ich okolia, ktoré vzniklo v dôsledku premiestňovania alebo
vyprázdňovacia odpadových nádob alebo vriec,
1.18 vyprázdňovať odpadové nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným,
požiarnym a iným ohrozeniam, ku škode na majetku alebo k poškodeniu životného
prostredia,
1.19 uskutočniť náhradný vývoz odpadu ak nebolo možné dodržať dohodnutý harmonogram
vývozu z dôvodu vyššej moci (nepriaznivé poveternostné podmienky, porucha zberového
vozidla atď.), najneskôr do 24 hodín od pôvodne dohodnutého termínu,
1.20 zabezpečiť uloženie a zhodnotenie vyzbieraných odpadov v súlade so zákonom č.
79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení a v zmysle jeho vykonávacích predpisov.
2. Poskytovateľ vyhlasuje, že:
a) má k dispozícii všetky oprávnenia a povolenia, ktorú sú v zmysle platných právnych
predpisov potrebné na riadne a včasné plnenie predmetu Zmluvy,
b) disponuje potrebnými a spôsobilými materiálmi i personálnymi zložkami na riadne
a včasné plnenie predmetu Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa zavažujú poskytovať si navzájom nevyhnutnú súčinnosť pri plnení predmetu
zmluvy bez zbytočného odkladu.
4. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu kvality a
rozsah poskytovaných a dodaných služieb na základe tejto Zmluvy.

VII.
Zodpovednosť za vady, náhrada škody a zmluvné pokuty
1. V prípade, ak Poskytovateľ nedodrží dojednané frekvencie vývozu komunálneho odpadu v zmysle
tejto zmluvy (alebo programu vývozu komunálneho odpadu) má Objednávateľ nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 300,- € za každé závažné porušenie frekvencie vývozu komunálneho odpadu v
zmysle tejto zmluvy (alebo programu vývozu komunálneho odpadu). Za závažné porušenie
frekvencie vývozu komunálneho odpadu v zmysle tejto zmluvy (alebo programu vývozu
komunálneho odpadu) sa na účely tejto zmluvy považuje, ak Poskytovateľ neuskutoční náhradný
vývoz odpadu, ktorý nebolo možné vyviesť podľa dohodnutej frekvencie vývozu komunálneho
odpadu v zmysle tejto zmluvy (alebo programu vývozu komunálneho odpadu) zo závažných
dôvodov (vyššia moc) - napríklad poveternostné podmienky, porucha zberového vozidla a podobne
a to najneskôr do 24 hodín od pôvodného termínu vývozu.
2. Zaplatením ktorejkoľvek zmluvnej pokuty dojednanej v tejto zmluve nie je dotknutý nárok na
náhradu škody a Objednávateľ má teda aj nárok na náhradu škody, ktorá jej vznikla z dôvodov, pre
ktoré zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v plnej výške a to aj v prípade, ak výška škody
presahuje výšku zmluvnej pokuty.
3. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana poruší akúkoľvek povinnosť, ktorá zmluvnej strane
vyplýva z tejto zmluvy alebo zo súťažných podkladov iným spôsobom ako je uvedené v tomto
článku, je povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 200,- €, ak táto zmluva
neurčuje inú výšku zmluvnej pokuty.
4. V prípade ak bude Objednávateľ v omeškaní s platením oprávnene vystavenej faktúry podľa tejto
Zmluvy, má Poskytovateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.

VIII.
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Ukončenie zmluvy
1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
b) kedykoľvek na základe písomnej dohody zmluvných strán; zmluva v tomto prípade zaniká
k dohodnutému dňu,
c) zánikom Poskytovateľa bez právneho nástupcu,
d) zánikom oprávnenia Poskytovateľa vykonávať činnosti, ktoré tvoria predmet tejto Zmluvy
alebo
e) písomným odstúpením od zmluvy,
f) písomnou výpoveďou zo strany Objednávateľa s výpovednou lehotou 6 mesiacov, pričom
lehota začína plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená Poskytovateľovi.
2. Poskytovateľ je od tejto Zmluvy oprávnený odstúpiť v prípade, ak bude Objednávateľ v omeškaní
s platením oprávnene vystavenej faktúry podľa tejto Zmluvy o viac ako 60 dní odo dňa jej doručenia.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo
strany Poskytovateľa. Za podstatné porušenie tejto zmluvy zmluvné strany považujú najmä:
a) každé závažné preukázateľné porušenie platných právnych predpisov v oblasti odpadového
hospodárstva súvisiace s predmetom tejto Zmluvy. Preukázateľným porušením sa rozumie
rozhodnutie príslušného štátneho orgánu o uložení sankcie,
b) ak Poskytovateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zastaví
poskytovanie služieb súvisiacich s predmetom plnenia na dobu dlhšiu ako 3 dni, alebo inak
prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
c) ak bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, prevedie všetky alebo niektoré
práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
d) ak stratí spôsobilosť na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy (napr.
nebude oprávnená ukladať odpad na žiadnu skládku, stratí nevyhnutné legislatívou
požadované oprávnenia a pod.).
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy a jeho
účinky nastávajú dňom doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka
nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej
vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
5. Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvy v prípade ak Poskytovateľ:
a) bude vykonávať a poskytovať služby vadné, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v
tejto Zmluve. V takomto prípade musí ísť o vady, na ktoré bol Poskytovateľ
Objednávateľom písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v
primeranej lehote (minimálne 3 dni) poskytnutej k tomuto účelu,
b) opakovanie (min. 2 krát) nedodrží lehoty určené programom zberu, ak boli nedodržané z
iného dôvodu ako nepredvídateľných a objektívnych prekážok, ktoré vznikli nezávisle od
vôle Poskytovateľa.
IX.
Záverečné ustanovenia
1. Poskytovateľ berie na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.
2. Táto Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda podľa § 47a
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) dňom
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nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby (Objednávateľa).
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami po odsúhlasení
oboma zmluvnými stranami, inak sú neplatné. Pri zmene zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť
§ 18 zákona č. 343/2015 Z.z.
4. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.
5. Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami cestou
zmieru. Pokiaľ takéto riešenie nebude úspešné, zaväzujú sa riešiť prípadné spory cestou príslušných
súdov Slovenskej republiky.
6. V prípade, ak budú niektoré ustanovenia tejto zmluvy vyhlásené za neplatné alebo neúčinné (hoc aj
v dôsledku príslušných právnych predpisov), nezakladajú neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany
sa v takomto prípade zaväzujú upraviť tieto ustanovenia tak, aby nová úprava bola čo najbližšie
úprave pôvodnej a umožnila dosiahnuť účel tejto Zmluvy.
7. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve
vyhotovenia.
8. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že ich zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné
strany zároveň prehlasujú, že túto Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, vyhlasujú, že
bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne
podpisujú.

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

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

Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:
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