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Zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2022/OV 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Článok I.  

Zmluvné strany 

 

1.1. 

Obchodné meno:    Mesto Snina 

sídlo: Slovenská republika, 

069 01 Snina, Strojárska 2060/95 

IČO: 00 323 560 

DIČ: 2020794666 

IČ DPH: SK2020794666 

Zastúpené Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta 

Bankové spojenie: Prima Banka a. s., 

č. ú. : 4205964004/5600 

IBAN: SK93 5600 0000 0042 0596 4004 

/na strane jednej, ďalej v texte len „objednávateľ“/ 

 

1.2. 

Obchodné meno:    Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 

sídlo: Slovenská republika, 

069 01 Snina, Budovateľská 2202/10 

IČO: 43904157 

DIČ: 2022508081 

IČ DPH: SK2022508081 

Zastúpené Mgr. Jozef Ondik, konateľ 

Bankové spojenie: ČSOB, a. s., pobočka Snina 

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431 

/na strane druhej,, ďalej v texte len „dodávateľ“/ 

 

/Objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“/ 

 

Objednávateľ a dodávateľ uzatvárajú v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších doplnkov a noviel Zmluvu o poskytovaní služieb 

(ďalej v texte len „Zmluva“), za týchto zákonom a zmluvne dohodnutých podmienok: 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečovať pre objednávateľa služby 

bližšie špecifikované v bode 2.3, ako aj záväzok objednávateľa zaplatiť za poskytnuté 

služby poskytovateľovi dohodnutú cenu, v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto 

zmluve. 

2.2 Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb v súvislosti s nakladaním s komunálnymi 

odpadmi (ďalej aj ,,KO“) a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej aj „DSO“), ktoré vznikli 

na území mesta Snina, najmä ich zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 

v súlade  s VZN  č.  160/2020  o nakladaní  s KO  a DSO  na  území  mesta  Snina  v znení 
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neskorších doplnkov, zabezpečovanie činností na Skládke odpadov v Snine v zmysle 

prevádzkového poriadku a integrovaného povolenia IPKZ pre skládku nie nebezpečného 

odpadu, zabezpečovanie prevádzky Zberného dvora Snina na zber KO a DSO v zmysle 

prevádzkového poriadku zberného dvora a zabezpečovanie prevádzky Regionálneho centra 

biologicky rozložiteľného odpadu v Snine (ďalej aj „RC BRO“). 

2.3 Rozsah služieb tvorí: 

a) zber a preprava zmesového KO na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia, 

b) zber a preprava biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej aj „BRO“) zo 120 litrových 

zberných nádob na účely jeho zhodnotenia, 

c) zber a preprava oddelene zbieraných zložiek KO z domácností s obsahom škodlivých 

látok 4 x ročne na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, 

d) zber a preprava objemného KO 4 x ročne na účely jeho zhodnotenia alebo 

zneškodnenia, 

e) údržba, oprava a nátery zberných nádob na zmesový KO a BRO, 

f) nákup, distribúcia a evidencia zberných nádob na zmesový KO a BRO, 

g) dezinfekcia zberných nádob na BRO 4 x ročne, 

h) zabezpečovanie  činností  na  Skládke  odpadov  v  Snine  v zmysle  prevádzkového 

poriadku a integrovaného povolenia IPKZ, vrátane zabezpečenia potrebných dokladov 

k vydaniu povolenia na prevádzkovanie skládky TKO, 

i) zabezpečovanie  prevádzky  Zberného  dvora  Snina  na  zber  KO  a DSO  v zmysle 

prevádzkového poriadku zberného dvora, 

j) zabezpečovanie prevádzky Regionálneho centra biologicky rozložiteľného odpadu v 

Snine, 

k) tvorba účelovej finančnej rezervy pre Skládku odpadov v Snine, 

l) poplatok mesta Snina za uloženie KO na skládku odpadov. 

m) likvidácia ďalších stavebných odpadov a odpadov z demolácií vrátane výkopovej zeminy 

(katalógové č. tr.17). 

2.4 Súčasťou poskytovaných služieb je aj udržiavanie čistoty a upratovanie jednotlivých 

kontajnerových stanovíšť. 

2.5 Zber, preprava, doriedenie a zhodnotenie oddelene zbieraných zložiek KO v rámci 

triedeného zberu KO, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov pre obaly 

(papier, plasty, kovy, sklo, viacvrstvové kombinované materiály), sú zabezpečované 

poskytovateľom pre objednávateľa cestou príslušnej OZV podľa osobitnej zmluvy. 

2.6 Poskytovanie služieb nad uvedený rámec sa uskutoční v rozsahu, cene a termíne 

uvedených v samostatných objednávkach objednávateľa. Vykonané služby nad uvedený 

rámec nepodložené objednávkou objednávateľa nebudú akceptované. 

 

 

Článok III. 

Čas plnenia 

 

3.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

 

 

Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

4.1 Cena za služby uvedené v ods. 2.3 tejto zmluvy  bola stanovená dohodou zmluvných strán v 

zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. 

4.2 Cena za celé plnenie zmluvy je 816 000,- Є (slovom: osemstošestnásťtisíc eur) s DPH a je 

podrobnejšie špecifikovaná v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
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Ceny pri jednotlivých položkách sa môžu meniť, ale iba v rozsahu celkovej dohodnutej 

zmluvnej ceny. 

4.3 Objednávateľ bude  dodávateľovi uhrádzať služby podľa predmetu zmluvy raz mesačne na 

základe faktúry, ktorej súčasťou bude ocenený súpis skutočne vykonaných prác a cena 

použitého materiálu za dané obdobie. Zmluvne strany sa dohodli, že dodávateľ môže vystaviť 

zálohovú faktúru vo výške 50% z 1/12  z ceny podľa ods. 4.2. 

4.4 Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dni odo dňa doručenia. Faktúra musí spĺňať náležitosti 

daňového dokladu. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s úhradou peňažného záväzku si 

poskytovateľ služby môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za 

každý deň omeškania. 

4.6 Za nekvalitné a oneskorené vykonanie prác v zmysle zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta 

do výšky 10 % vyfakturovanej ceny mesačnej faktúry.  

 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

5.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi relevantné informácie o službách a 

aktuálnych cenách, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, poskytnúť služby v deklarovanom 

rozsahu, čase a kvalite podľa platných noriem a štandardov. 

5.2 Dodávateľ je povinný oznamovať poverenému zamestnancovi objednávateľa na jeho 

emailovú adresu každý pracovný deň v termíne do 8,00 hod. plánovanú pracovnú činnosť na 

príslušný deň.  

5.3 Dodávateľ je povinný min. 1x za 15 dní predkladať k podpisu poverenému zamestnancovi 

objednávateľa súpis vykonaných prác za sledované obdobie. Poverený zamestnanec svojim 

podpisom potvrdí a preberie vykonané práce. V prípade nevykonania alebo nízkej kvality 

vykonaných prác objednávateľ vyzve zápisom k odstráneniu nedostatkov s uvedením 

termínu ich odstránenia. Nedodržanie tohto termínu sa bude považovať za porušenie 

povinnosti Dodávateľa a objednávateľ môže postupovať podľa ustanovenia čl. 4,6 tejto 

zmluvy. 

5.4 Objednávateľ má právo za účasti dodávateľa priamo v teréne  prostredníctvom povereného 

zamestnanca vykonávať priebežnú kontrolu vykonávania prác a konzultovať ďalší postup 

týchto prác. 

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje po obdŕžaní daňového dokladu (faktúry) zaplatiť peňažný 

záväzok poskytovateľovi v stanovenej lehote splatnosti, resp. v stanovenej lehote finančný 

preddavok za poskytnuté  služby. 

5.6 Dodávateľ sa zaväzuje, že pri plnení záväzkov, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, bude 

bez zbytočného odkladu prerokovávať s objednávateľom všetky otázky, ktoré by mohli 

negatívne ovplyvniť plnenie predmetu tejto zmluvy. 

5.7 Spôsob, miesto a čas odovzdania podkladov a informácii potrebných na plnenie tejto 

zmluvy si zmluvné strany dohodli tak, že podklady a informácie doručí objednávateľ 

dodávateľovi podľa vhodnosti prostredníctvom elektronickej pošty, písomne,  alebo iným 

vhodným spôsobom, a to najneskôr do 3 dní pred poskytnutím služby okrem havarijných 

prípadov. Dodávateľ skontroluje úplnosť a správnosť doručených materiálov. V prípade 

nejasnosti je dodávateľ oprávnený požiadať objednávateľa o vysvetlenie alebo doplnenie 

údajov. 

5.8 Dodávateľ sa zaväzuje k poskytovaniu jednotlivých služieb prostredníctvom svojich 

kvalifikovaných zamestnancov a iných ním poverených osôb. V prípade, že dodávateľ 

bude zabezpečovať poskytovanie služieb objednávateľovi prostredníctvom tretích osôb, 

zodpovedá za poskytovanie týchto služieb treťou osobou ako keby služby poskytol sám. 
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Dodávateľ je povinný zabezpečiť, že tieto tretie osoby budú viazané ustanoveniami tejto 

zmluvy ako poskytovateľ. 

5.9 Všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej a technickej povahy súvisiace so zmluvnými 

stranami, ktoré nie sú bežne dostupné v obchodných kruhoch, a s ktorými zmluvné strany 

pri realizácii predmetu zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou prídu do styku, sú 

dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o uvedených skutočnostiach a 

informáciách, ktoré označia ako dôverné podľa § 271 Obchodného zákonníka, a to až do 

doby, keď sa informácie tejto povahy stanú všeobecne známymi za predpokladu, že sa tak 

nestane porušením povinnosti mlčanlivosti jednou zo zmluvných strán. Poškodená 

zmluvná strana má právo na náhradu škody, ktorá jej takýmto konaním druhej zmluvnej 

strany vznikne. 

5.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení 

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých 

skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si 

oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti. 

 

 

Článok VI. 

Zodpovednosť za vady, záruka 

 

6.1 Dodávateľ bude zodpovedať za vady predmetu plnenia 6 mesiacov odo dňa prevzatia prác. 

6.2 Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady uplatniť písomnú reklamáciu vád jej 

plnenia poskytovateľovi. 

6.3 Dodávateľ sa zaväzuje vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie na 

svoje náklady. 

 

 

Článok VII. 

Zánik zmluvných vzťahov 

 

7.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká: 

a) uplynutím času, na ktorý je zmluva uzatvorená, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou štatutárnymi zástupcami oboch 

zmluvných strán, 

c) v prípade opakovaného porušovania povinností dodávateľa určených v zmluve a jej 

prílohách a v prípade nekvalitného plnenia predmetu zmluvy a jej príloh si 

objednávateľ vyhradzuje právo ukončiť zmluvný vzťah výpoveďou; výpovedná 

lehota je jednomesačná výpovede a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 

mesiaca, v ktorom bola výpoveď daná, 

d) okamžite v prípade, ak dodávateľ stratí oprávnenie vykonávať predmet zmluvy; 

ukončenie zmluvného vzťahu nastane v nasledujúci deň po písomnom doručení 

oznámenia dodávateľa objednávateľovi, prípadne po zistení tejto skutočnosti 

objednávateľom. 

7.2 Vzťahy týkajúce sa odstúpenia od zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

obchodného zákonníka. 

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 
8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
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nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ich právny vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

8.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 

po dve (2) vyhotovenia. 

8.4 Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy je možné vykonať iba formou písomných 

dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. Zmeny vykonané inou formou sú 

neplatné a pre zmluvné strany nezáväzné. 

8.5 V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho 

rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné 

strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné 

ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel 

sledovaný zmluvou. 

8.6 Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu zmluvy porozumeli, a že vyjadruje 

ich vážnu a slobodnú vôľu. 

 

 

Snine, dňa V Snine, dňa  

 

Za objednávateľa Za dodávateľa 

 

 

 

 

 

........................................ ........................................... 

Ing. Daniela Galandová Mgr. Jozef Ondik 

primátorka mesta konateľ 

 

 

 

 

 

 P rílohy:  

Príloha č. 1 – Plán práce na rok 2022 
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Príloha  č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 4/2022/OV 

 

 

Plán práce na rok 2022 

Komunálny odpad 

 Plán použitia:         v € 
 

1.   Zber a preprava zmesového KO na účely jeho zhodnotenie 

alebo zneškodnenia 387 000,00 

2. Zber a preprava BRO zo 120 litrových zberných nádob na účely 
 

 jeho zhodnotenia 60 000,00 
3. Zber a preprava oddelene zbieraných zložiek KO  z domácností s obsahom  

 škodlivých látok 4x ročne na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia 3 500,00 

4. Zber a preprava objemového KO 4x ročne na účely jeho zhodnotenia  
 alebo zneškodnenia 20 500,00 

5. Údržba, oprava a nátery zberných nádob na zmesový KO a BRO 6 500,00 

6. Dezinfekcia zberných nádob na BRO 4x ročne 850,00 
 
 
 

7. Zabezpečovanie činností na Skládke odpadov v Snine v zmysle  
 prevádzkového  poriadku a integrovaného povolenie IPZK vrátane: 

zabezpečenia 
 

 

 

 
 
 
 

 Prípravy podkladov k vypracovaniu Správy o hodnotení vplyvov na životné 

prostredie 

  

Vypracovanie samotnej  Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie 

Príprava podkladov k vydaniu povolenia na prevádzkovanie skládky TKO 
 
 

 

 prostredie. 
 

 

 Vypracovanie samotnej  Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie. 
 

 

 Príprava podkladov k vydaniu povolenia na prevádzkovanie skládky TKO. 

 

17 733,33 

8. 
8.) 

Zabezpečovanie prevádzky Zberného dvora Snina na zber KO a DSO  

 v zmysle prevádzkového poriadku zberného dvora 33 500,00 

9. Zabezpečenie prevádzky Regionálneho centra BRO v Snine 50 000,00 

10. Tvorba účelovej finančnej rezervy pre Skládku odpadov v Snine 0,00* 

11. Poplatok mestu Snina za uloženie KO z mesta Snina na skládku odpadov 60 500,00 

12. Odstránenie objektov: Brána borcov a príslušenstvo - betónové ovály    

 

 

  na parc. č. CKN 7527/1, k. u. Snina.  50 000,00 

   
 
 

Komunálny odpad - základ dane 0% 60 500 

Komunálny odpad - základ dane 20% 629 583,33 

DPH 20% 125 916,67 

Komunálny odpad spolu s DPH 

 

*Skládka odpadov v súčasnej dobe mimo prevádzky 

816 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 


