
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

ČI. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávate ľ: Mesto Čierna nad Tisou
Sídlo: Námestie pionierov 151 076 43  Čierna nad Tisou
Štatutárny orgán: Ing. Marta Vozáriková, primátor mesta

Osoby oprávnené rokova ť

v technických veciach : Ing. Peter Brázda, prednosta MsÚ
Bankové spojenie:          Primabanka a.s.
Číslo ú čtu: 0407174002/5600
IČO:                              00331465
DIČ:                              2020730415

1.2 Poskytovate ľ: KOSIT a.s.
Sídlo: Rastislavova 98, 043 46  Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ

Osoby oprávnené rokova ť vo veciach zmluvy:  Mgr. Ľudovít Mihálik, riaditeľ predaja
vo veciach technických :      Ing.  Kristína Priesterová, riaditeľ divízie služieb
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.
Číslo ú čtu: 2903108353/0200
IČO: 36205214
DIČ: 2020061461
IČO DPH : SK2020061461
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Košice I. oddiel Sa, vložka č.:1169/V

ČI. 2
Predmet zmluvy

2.1  Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služby v oblasti nakladania s odpadom v meste  Čierna nad
Tisou.
2.2 Podrobný opis predmetu zmluvy je v súťažných podkladoch verejného obstarávateľa a je prílohou tejto
zmluvy.
2.3  Poskytovateľ  vykonáva  služby v  oblasti  nakladania  s  odpadom  na  základe  predmetu  jeho  činnosti
zapísanej v obchodnom registri. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť pre objednávateľa službu vo vlastnom
mene,  na svoje náklady,  na svoje nebezpečenstvo, ako i  podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve
nasledovne :
a) Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežne používaných 110 I, 120 I, 1100 I

zberných nádob, odpadkových košov a veľkokapacitných 7000 I kontajnerov.
b) Zber,  prepravu  a  zhodnocovanie  vyseparovaných  komodít  komunálneho  odpadu,  zber  a

zneškodňovanie vybratých druhov nebezpečného odpadu a zhodnocovanie organického odpadu.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje za služby poskytnuté v súlade s touto zmluvou zaplatiť dohodnutú cenu podľa
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.5 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými
v súťaži na výber poskytovateľa, s ponukou, s podmienkami tejto zmluvy, s platnými právnymi všeobecno-
záväznými predpismi, s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a VZN mesta Čierna nad Tisou.
2.6 Poskytovate potvrdzuje,  že  sa oboznámil  s  rozsahom a povahou poskytnutia  služby,  sú  mu známe
technické,  kvalitatívne a  iné  podmienky potrebné k poskytnutiu  služby a  disponuje takými  kapacitami a
odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné poskytnutie služby potrebné.

ČI. 3
Čas plnenia

3.1  Termín poskytnutia služby predmetu zmluvy :
Termín začatia : odo d ňa účinnosti zmluvy
Termín ukončenia : 3 mesiace odo d ňa účinnosti zmluvy

3.2  Harmonogram zberu komunálneho odpadu tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve

Čl. 4
Cena predmetu zmluvy

4.1   Cena za poskytnutie služby predmetu zmluvy v rozsahu Čl.  2 tejto  zmluvy je stanovená dohodou
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zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
4.2   Cena je vyjadrená v eurách.
4.3   Cena uvedená v bode 4.4 je celková cena a zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním služby v
rozsahu Čl. 2, t. j. manipulácia s nádobami, dopravné náklady, poplatky za zneškodňovanie a zhodnocovanie
odpadov, preprava z dočasnej skládky a ostatné režijné a prevádzkové náklady.
4.4   Špecifikácia ceny za plnenie predmetu tejto zmluvy je nasledovná :

Názov položky
Počet

jednotie
k

Cena za
jednotku  v
€ bez DPH

(na obdobie
3 mesiacov)

Cena za
jednotku

v  €  s DPH
(na obdobie

3
mesiacov)

Cena celkom
v € bez DPH

(počet
jednotiek x

cena za
jednotku)

Cena celkom v
€ s DPH
(počet

jednotiek x
cena za

jednotku)

1.

Zber  a  preprava  zmesového
komunálneho  odpadu  z  1100l
kontajnerov s periodicitou vývozu
– 2x týždenne(utorok, piatok)

101 ks 46,17 55,40 4663,17 5595,80

2.

Zber  a  preprava  zmesového
komunálneho  odpadu  z  1100l
kontajnerov s periodicitou vývozu
– 1x týždenne (piatok)

27 ks 23,94 28,73 646,38 775,66

3.

Zber  a  preprava  zmesového
komunálneho  odpadu  z  1100l
kontajnerov s periodicitou vývozu
– 2x mesačne

6ks 10,26 12,31 61,56 73,87

4.

Zber  a  preprava  zmesového
komunálneho  odpadu  zo  110,
resp.  120l.  Kuka  nádob  s
periodicitou  vývozu  –  1x
týždenne (piatok)

130ks 9,80 11,76 1274,00 1528,80

5.

Zber  a  preprava  zmesového
komunálneho  odpadu  zo  110,
resp.  120l.  Kuka  nádob  s
periodicitou  vývozu  –  2x
mesačne (piatok)

30ks 4,20 5,04 126,00 151,20

6.

Zber a preprava odpadu zo 7000
l  kontajnerov  –  na  základe
objednávky  (predpokladá  sa
vývoz 1x mesačne)

Cena za
manipul
áciu 1

kontajne
ra

540,00 648,00

7.

Zber  a  preprava  separovaného
KO - plast  z 1100l kontajnerov s
periodicitou  vývozu  –  1x
mesačne

20ks 18,00 21,60 360,00 432,00

8.

Zber a preprava separovaného 
KO – plast, vrecovým spôsobom 
z RD s periodicitou vývozu – 1x 
mesačne

paušál 0 0

9.

Zber a preprava separovaného 
KO – sklo, vrecovým spôsobom z
RD s periodicitou vývozu – 2 x za
3 mesiace

paušál 0 0

10.

Zneškodnenie jednej tony KO na 
skládke odpadov – 
predpokladané množstvo za 
zmluvné obdobie

235t 34,00 40,80 7990,00 9588,00

11. Prenájom 1100l kontajnerov na 
zmesový KO 90ks 15,60 18,72 1404 1684,80

12. Prenájom 1100l kontajnerov na 
separovaný KO- PLAST 15ks 15,60 18,72 234,00 280,80

13.
Prenájom 1100l kontajnerov na 
separovaný KO- SKLO 12ks 15,60 18,72 187,20 224,64

14. Prenájom 120l (KUKA) nádob na 
KO 101ks 1,50 1,80 151,5 181,80

Cena bez DPH 20% DPH     Cena s DPH
Celková cena za poskytnutú službu:     17637,81€               3527,56€       21165,37€
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Celková cena s DPH slovom: dvadsa ťjedentisícstošestdesiatpä ť eur a tridsa ťsedem centov

ČI. 5
Platobné podmienky

5.1   Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu.
5.2  Poskytovateľ  musí  poskytnutie  služby vyúčtovať  overiteľným spôsobom. Bude to protokol  o odbere
skutočne vykonaných množstiev, ktorý musí byť potvrdený objednávateľom.
5.3    Cena za poskytnutie služby bude uhradená na základe mesačných faktúr s 21 dňovou splatnosťou odo
dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúry budú predkladané v dvoch vyhotoveniach pre objednávateľa.
5.4      Ak  poskytovateľ'  doručí  nesprávne vyhotovenú,  alebo neúplnú  faktúru  alebo  pripojené doklady,
objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. Vtákom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
5.5    Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 5.3
tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane
poskytovateľa. V takomto prípade sa doba uvedená v ods. 5.3 predlžuje o túto dobu.

ČI. 6
Zodpovednos ť za škody a náhrada za škody

6.1  Zodpovednosť za škody sa riadi ustanovením § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
6.2  Pri preberaní odpadu a pri  manipulácii s ním nesie poskytovateľ služby zodpovednosť za vzniknuté
škody a bude vystupovať ako pôvodca v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
6.3   Počas doby trvania tejto zmluvy nesie poskytovateľ služby právnu zodpovednosť za škody spôsobené
nedodržaním svojich povinností, vyplývajúcich z plnenia predmetu tejto zmluvy.

ČI. 7
Podmienky poskytnutia služby

7.1      Objednávateľ má právo počas poskytovania služby kontrolovať jej  kvalitu a bezvadnosť plnenia,
upozorňovať na prípadne vady a nedostatky poskytovanej služby.
7.2  Poskytovateľ služby zodpovedá za všetky úrazy, ktoré vzniknú pri  poskytovaní služby, za dodržanie
bezpečnostných predpisov ako aj predpisov o požiarnej ochrane.
7.3   Poskytovateľ je povinný uskutočňovať vývoz odpadu podľa harmonogramu v zmysle bodu 3.2 tejto
zmluvy. V prípade, že vývoz nebude možné uskutočniť v stanovenom termíne, poskytovateľ zabezpečí jeho
vykonanie najneskôr do 24 hodín.
7.4   Poskytovateľ je povinný zberné nádoby a kontajnery vyprázdňovať tak, aby nedošlo k hygienickým,
bezpečnostným, požiarnym a iným škodám, alebo poškodeniu životného prostredia. V prípade znečistenia
verejného priestranstva pri vyprázdňovaní zberných nádob alebo kontajnerov ( napr. v letných mesiacoch
vytekaním štiav ) poskytovateľ znečistenie okamžite odstráni.
7.5    Poskytovateľ  zabezpečí,  aby po  opustení  stanovišťa  boli  zberné nádoby a  kontajnery  prázdne  a
stanovište vyčistené od odpadu v okruhu 5 metrov.
7.6    Na pokyn objednávateľa poskytovateľ vykoná raz do roka dezinfekciu postrekom nádob, kontajnerov a
stanovíšť kontajnerov dezinfekčným prostriedkom na náklady poskytovateľa. Pred dezinfekciou musia byť
zberné nádoby a kontajnery vyprázdnené a prečistené vysokotlakovým čistiacim zariadením.
7.7    Poskytovateľ  počas  manipulácie  so  zbernými  nádobami  a  kontajnermi,  ktoré  sú  vo  vlastníctve
objednávateľa,  dbá  o  to,  aby  nedošlo  k  ich  poškodeniu,  alebo  k  poškodeniu  iného  majetku  počas
manipulácie s nimi.
7.8      V prípade poškodenia zberných nádob, kontajnerov alebo iného majetku, poskytovateľ hlási túto
skutočnosť bezodkladne objednávateľovi.
7.9   Škody spôsobené nesprávnou manipuláciou počas vyprázdňovania zberných nádob a kontajnerov
odstráni poskytovateľ na vlastné náklady.
7.10.  Poskytovateľ  služby,  ako  prenajímateľ  nádob  je  povinný  prenajaté  nádoby  udržiavať  v
prevádzkyschopnom  stave.  Za  prevádzkyschopný  stav  sa  považuje  taký  stav,  pri  ktorom  nieje
opotrebovaním, poškodením alebo vplyvom korózie znížená funkčnosť nádoby natoľko, že nie je ju možné
pravidelne vyprázdňovať, alebo z dôvodu zníženej funkčnosti táto nádoba nie je schopná uskladniť odpad vo
vnútornom priestore, alebo vplyvom poškodenia nádoby dochádza k úletom odpadu do okolia. V prípade
zistenia  nefunkčnosti  nádoby  prenajímateľom  alebo  zamestnancami  mesta,  je  prenajímateľ  povinný
zabezpečiť nápravu do 14 dní odo dňa zistenia tohto stavu.

ČI. 8
Zmluvné pokuty

8.1    V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím služby podľa harmonogramu v zmysle bodu 3.2
tejto zmluvy môže si objednávateľ uplatniť u poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % za každý deň
omeškania z ceny podľa bodu 4.4 tejto zmluvy.
8.2   V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr podľa bodu 5.3 tejto zmluvy, môže poskytovateľ
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účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej časti fakturovanej sumy za každý
deň omeškania.

ČI. 9
Platnos ť a zánik zmluvy

9.1  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 3 mesiace odo dňa jej účinnosti.
9.2  Objednávateľ  má  právo  odstúpiť  od  zmluvy  v  prípade  podstatného  porušenia  zmluvy  zo  strany
poskytovateľa.
9.3    Podstatným porušením zmluvy zo strany poskytovateľa je chybné a nedostatočné plnenie, na ktoré bol
poskytovateľ písomne upozornený, ale ktoré v primeranej lehote neodstránil.
9.4      Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytovateľovi.
9.5  Zmluvný vzťah môže byť ukončený aj dohodou zmluvných strán.

Čl. 10
Záverečné ustanovenia

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
10.2    Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení  niektorých  zákonov (  zákon o  slobode informácií)  v  znení  zákona č.  546/2010 Z.  z.
povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na internetovej stránke mesta.
10.3  Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
10.4    Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán zákonom
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
10.5    Túto  zmluvu  je  možné  meniť  iba  písomnými  dodatkami  podpísanými  štatutárnymi  zástupcami
zmluvných strán.
10.6   Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť
predovšetkým vzájomnou dohodou.
10.7  Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné
postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť na ne záložné právo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
10.8  Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
10.9  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z toho po jej podpísaní dostane každá zmluvná
strana po dve vyhotovenia.
10.10  Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni,
alebo za nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

V Čiernej nad Tisou, dňa 7.5.2015  V Košiciach, dňa 7.5.2015

Za objednávate ľa:                                              Za poskytovate ľa:
                            

……………………………………………… ………………………………………………
          Ing. Marta Vozáriková           Ing. Mari án Christenko
               primátor mesta  generálny riadite ľ

Príloha č. 1 tejto zmluvy - Súťažné podklady na predloženie cenovej ponuky pre zákazku  podľa § 9 ods.9 zák. č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru s názvom „Služby v 
oblasti nakladania s odpadom v Meste Čierna nad Tisou“.
Príloha č. 2 tejto zmluvy - Harmonogram zberu komunálneho odpadu
Príloha č. 3 tejto zmluvy – Zoznam stanovíšť zberných nádob podľa ulíc, počet nádob
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