
Zmluva o poskytovaní služieb č.4/C7/2022 

uzavretá v zmysle $ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a podľa ustanovení 395/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopíňa zákon č. 343/2015 Z. z. 0 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopíňajú niektoré zákony (ďalej len „zmluva) 

1.1 Objednávateľ: 

Sídlo: 

Zriaďovateľ: 

Štatutárny zástupca: 

IČO: 

DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

IBAN: 

Osoba oprávnená jednať v 

zmluvných záležitostiach: 

Telefonický kontakí: 

E-mail. adresa: 

Osoba oprávnená jednať v 

realizačných záležitostiach: 

“Telefonický kontakt: 

E-mail. adresa: 

Článok I. 
Zmluvné strany 

LIKAVA — centrum sociálnych služiel 

Likavka 9, 034 95 Likavka 

Žilinský samosprávny kraj 

lng. Katarína Húsenicová 

00647781 

2020591419 

nie je platcom DPH 

Štátna pokladnica 

SK 34 8180 0000 0070 0048 8693 

Ing. Nikola Jarošová 

044/4305837 

nikola.jarosova(d)vuczilina.sk 

Branislav Droppa 

0905 632 439. 044/4305810 

branislav.droppa(8vuczilina.sk 

(ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“) 

1.2 Poskytovateľ: 

Sídlo: 

Štatutárny zástupca: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

IBAN: 

Telefonický kontakt: 

E-mail. adresa: 

Technické služby Ružomberok, a.s. 

Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok 

Ing. Pavol Jeleník, PhD. — predseda predstavenstva 

36391301 

2020124766 

Prima banka Slovensko, a.s. 

5K545600000000833 8042001 
+421918343828 

sekretariatígtsrbk.sk 

(ďalej v texte zmluvy len ako „poskytovateľ“) 

(ďalej spolu len „ zmluvné strany“) 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

I. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť odvoz, likvidáciu a zhodnotenie 

odpadov podľa odseku 2 ako aj poskytnutie zberných nádob na uskladnenie týchto odpadov. 

2. Záväzok poskytovateľa podľa odseku 1 tohto článku spočíva v odvoze, likvidácii a zhodnotení 

nasledujúcich odpadov: 

 



  

a) 200301 — zmesový komunálny odpad, 

b) 200102 — sklo 

c) 200103 — viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) 
d) 200139 — plasty 

e) 200104 — obaly z kovov 

f) 200101 — papier a lepenka 

g) 200136 — elektroodpad 

h) 200140-07 - zmiešané kovy (veľkoobjemnný odpad) 

1) 200307 — objemný odpad 

Clánok HII 

Zmluvná cena 

Celková cena predmetu zmluvy bez DPH je 17 078,30 Eur a 20 339,16 Eur s DPH. 

Zmluvná cena bola určená v procese verejného obstarávania. 

Celková cena zákazky zahíňa cenu za zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu (odvoz 
a likvidáciu, fin. účel. rezervu, zák. poplatok, nájomné za zberné nádoby), za oddelene vyzbierané 

zložky odpadu (odvoz a zhodnotenie odpadu, nájom na zberné nádoby), cenu za objemový odpad, 

elektroodpad a zmiešané kovy (pristavenie, nájom, odvoz veľkokapacitného kontajnera 

a likvidácia odpadu) s frekvenciou uvedenou v článku VI tejto zmluvy. 

Článok IV 
Fakturačné podmienky 

Poskytovateľ vystaví každý kalendárny mesiac faktúru, podľa skutočne vdanom mesiaci 
poskytnutého množstva odvozov (skutočný počet týždňov, v ktorých bola poskytnutá služba). 

V prípade odvozu, likvidácie a zhodnotenia objemných odpadov, elektroodpadov a zmiešaných 
kovov sú povinnou prílohou faktúry poskytovateľom podpísané vážne lístky a záznamy 

o prevádzke vozidla nákladnej dopravy (kópia). Faktúru a jej povinné prílohy doručí poskytovateľ 
odberateľovi do 10. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, vktorom bola 
poskytovaná služba podľa tejto zmluvy. 
Odberateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu na základe faktúry predloženej 
poskytovateľom za predpokladu, že služba bola poskytovaná riadne a včas a v súlade s touto 
zmluvou, prípadne s ďalšími podmienkami bližšie určenými odberateľom v objednávke podľa ods. 
6 článku V tejto zmluvy. 

Faktúra je splatná vlehote 30 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi spolu so všetkými 
potrebnými prílohami podľa tohto článku. Deň zaplatenia sumy úhrady podľa vystavenej faktúry 
je deň pripísania fakturovanej ceny z účtu odberateľa na účet poskytovateľa. 

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou 
legislativou a povinné prílohy podľa tejto zmluvy. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 

predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje 

a/alebo v prípade, ak nebude obsahovať povinnú prílohu, alebo v prípade, ak povinné prílohy budú 
obsahovať nesprávne, alebo neúplné údaje a nebudú podpísané, je odberateľ oprávnený túto 

faktúru a jej prílohy vrátiť pred uplynutím lehoty jej splatnosti poskytovateľovi. 

Opravenej alebo novej faktúre spolu s doplnenou prílohou plynie nová 30 dňová lehota splatnosti 
odo dňa jej opätovného doručenia odberateľovi. 

Poskytovateľ sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, faktúrach a pri komunikácii týkajúcej sa plnenia 
podľa tejto zmluvy uvádzať číslo tejto zmluvy. 

Odberateľ nebude poskytovať na plnenie predmetu zmluvy preddavok (zálohu). | 

  

  
  

  

 



10. 

11. 

  

Clánok V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

Poskytovateľ je povinný k Zmluve o poskytovaní služieb doložiť potvrdenie o registrácii na 

Okresnom úrade (odbor starostlivosti o životné prostredie), ktoré obsahuje informácie o tom, že 

poskytovateľ služby vykonal registráciu pre odpady nasledujúcich kategórií: 

200301 — zmesový komunálny odpad, 

200102 — sklo 

200103 — viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) 

200139 — plasty 

200104 — obaly z kovov 

200101 — papier a lepenka 

200136 — elektroodpad 

200140-07 - zmiešané kovy (veľkoobjemnný odpad) 

200307 — objemný odpad 

Odberateľ sa zaväzuje, že všetky odpady, ktoré vyprodukuje, bude ukladať do nádob určených 

pre jednotlivé druhy odpadov v súlade s farebným označením jednotlivých nádob. 

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť odvoz (vyprázdnenie) kontajnerov počas celej platnosti 

zmluvy v stanovenej frekvencii podľa článku VI], tejto zmluvy. 

Odberateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie odpadu skat. číslom 200103-viacvrstvové 

kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky), odpadu s kat. číslom 

200139—plasty, odpadu s kat. číslom 200102-sklo a odpadu s kat. číslom 200104- obaly z kovov, 

odpadu s kat. číslom 200136-elektroodpad, 200140-zmiešané kovy, 200101 —papier a lepenka 

Veľkokapacitný kontajner a odvoz objemného odpadu, ako aj zabezpečenie kontajnera na odvoz 

elektroodpadu a zmiešaných kovov bude odberateľ požadovať podľa vzniknutej potreby, na 

základe telefonickej, prípadne emailovej objednávky. 

Množstvo odpadu typu: elektroodpad, zmiešané kovy a objemný odpad je len predpokladané, 

a ich odvoz bude realizovaný na základe samostatných objednávok odberateľa. 

Nesplnenie povinnosti poskytovateľa uvedených v článku VI. sa bude považovať za podstatné 

porušenie tejto zmluvy a môže viesť k jej zrušeniu. 

Poskytovateľ je povinný vykonávať odvoz odpadu vozidlom, ktoré spíňa všetky technické 

parametre na vykonávanie odvozu odpadu podľa príslušnej legislatívy. 

Poskytovateľ je povinný oznámiť odberateľovi do 1 pracovného dňa od uzavretia zmluvy, teda 

ešte pred samotným plnením zmluvy stanovenie vývozných dní, v ktorých sa bude uskutočňovať 

vývoz zmesového komunálneho odpadu a oddelene vyzbieraných zložiek odpadu. 

Poskytovateľ je povinný do 1 pracovného dňa od uzavretia zmluvy predložiť odberateľovi 

špecifikáciu zmluvnej ceny, ktorá musí zodpovedať celkovej zmluvnej cene vrátane dopravy na 

miesto plnenia. 

Poskytovateľ je povinný sa za účelom vedenia evidencie súvisiacej s kontrolou vynakladania 

verejných zdrojov zo strany odberateľa pri každom odvoze odpadu nahlásiť tento odvoz na 

vrátnici zariadenia Likava - centrum sociálnych služieb. 

Článok VI 
Špecifikácia druhu odpadu a frekvencia jeho odvozu 

Poskytovateľ s zaväzuje poskytovať svoje služby pre odberateľa pre nasledujúce druhy odpadov 

a frekvenciou odvozu: 

a) 200301 — Zmesový komunálny odpad - poskytovateľ je povinný dodať 8 ks kontajnerov s objemom 

11001 na uskladnenie odpadu, frekvencia odvozu a likvidácie odpadu je raz týždenne. 

b) 200102 — Sklo — poskytovateľ je povinný dodať 1 ks kontajnera s objemom 11001 na 

uskladnenie odpadu, frekvencia odvozu a likvidácie odpadu je raz mesačne.  



V Likavke, dňa U. Ox Av? 

c) 200139 — Plasty - poskytovateľ je povinný dodať 2 ks kontajnera s objemom 1100] na uskladnenie 
odpadu frekvencia odvozu a likvidácie odpadu je dva razy mesačne. 
d) 200103 - Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) 
- poskytovateľ je povinný dodať 1 ks kontajnera s objemom 11001 na uskladnenie odpadu frekvencia 
odvozu a likvidácie odpadu je dva razy mesačne. 
e) 200101- Papier a lepenka - poskytovateľ je povinný dodať 2 ks kontajnera s objemom 11001 na 
uskladnenie odpadu frekvencia odvozu a likvidácie odpadu Je raz mesačne. 
f) 200104 - Obaly z kovov - poskytovateľ je povinný dodať 1 ks kontajnera s objemom 11001 na 
uskladnenie odpadu frekvencia odvozu a likvidácie odpadu je raz mesačne. 
8) 200136 — Elektroodpad - Frekvencia a likvidácia odpadu je na základe objednávok, podľa 
potreby, predpokladané množstvo je 200kg za rok. 
h) 200140-07 Zmiešané kovy - frekvencia a likvidácia odpadu je na základe objednávok, podľa 
potreby, predpokladané množstvo je 200kg za rok. 
i) 200307 - Objemný odpad — poskytovateľ je povinný dodať 1 ks kontajnera s objemom 
minimálne 5m3 na uskladnenie odpadu, frekvencia odvozu a likvidácie odpadu je na základe 
objednávok, podľa potreby, predpokladané množstvo je 10 ton za rok. 

VII. Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov od podpisu zmluvy. 
Každá zo zmluvných strán má pred uplynutím doby, na ktorú bola táto zmluva uzavretá právo od 
zmluvy odstúpiť, a to aj bez udania dôvodov. Pre prípad takého odstúpenia sa zmluvné strany 
dohodli na 3 mesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiace 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo písomné odstúpenie jednej zo strán doručené druhej 
zmluvnej strane. 

Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť vykonané po vzájomnej dohode formou písomného 
dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. Zmeny a dodatky možno 
vykonať len v prípadoch podľa zákona a v prípadoch určených touto zmluvou. 
Zmľuva nadobúda platnosť dňom Jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
zverejnenia odberateľom na jeho webovej stránke a v centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií). 

Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi SR. 
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, dva pre odberateľa a jeden pre poskytovateľa. 
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluve rozumejú, ich 
prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

VŠI EVA! čňa $9 © LLKÁ 

Za odberateľa: Za poskytovateľa: 

Ing. Katarína Húsenicová Ing. Pavól Jeleník, PhD. 

Štatutárny zástupca na základe menovania píogáoia predstavenstva

Lucia Struhárová
Textový rámček

Lucia Struhárová
Textový rámček

Lucia Struhárová
Textový rámček



Príloha č.1 - Cenník 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

Počet JC bez | JCs | CChez | CCs 

Typ odpadu Jednotka | Frekvencia | kontajnerov/ročne | DPH DPH DPH DPH 

200301 - Zmesový komunálny odpad 

8 
Vývoz 11001 kontajnera, kontajnerov 

komunálny odpad Ikontajner| xltýždeň 416 27,97 | 33,564 | 11635,52 | 13962,62 
8 

kontajnerov 
Finančná účelová rezerva Ikontajner| xltýždeň 416 0 0 0 0 

8 

kontajnerov 

Mestský poplatok Ikontajner | xltýždeň 416 1,5 1,5 624 624 

8 

Nájom 1100] kontajnera, kontajnerov 

komunálny odpad Ikontajner | xltýždeň 416 3,38 4,056 | 1406,08 | 1687,296 

200102 - Sklo 

Vývoz 1100] kontajnera, Ikontajner 

separovaný odpad Ikontajner | xlmesiac 12 12 10 12 120 
Nájom 1100] kontajnera, Ikontajner 

separovaný odpad Ikontajner| xlmesiac 12 12 3,38 4,056 40,56 

200103 - Viacyrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) 

Vývoz 11001 kontajnera, Ikontajner/ 

separovaný odpad Ikontajner | 2xmesiac 24 10 12 240) 288 
Nájom 11001 kontajnera, Ikontajner/ 

separovaný odpad Ikontajner | 2xmesiac 24 3,38| 4,056 81,12! 97,344 

200139 - Plasty 

Vývoz 11001 kontajnera, 2kontajnery/ 

separovaný odpad IKontajner | 2xmesiac 48 10 12 480) 576 
Nájom 11001 kontajnera, 2kontajnery/ 

separovaný odpad Ikontajner | 2xmesiac 48 3,38| 4,056] 162,24] 194,688 

200104 - Obaly z kovov 

Vývoz 1100] kontajnera, Ikontajner 
separovaný odpad Ikontajner| xlmesiac 12 10 12 120 144 

Nájom 11001 kontajnera, Ikontajner 

separovaný odpad Ikontajner| xlmesiac 12 3,38| 4,056 40,56] 48,672 

200101 - Papier a lepenka 

Vývoz 11001 kontajnera, 2kontajner 
separovaný odpad kontajner | xlmesiac 12 10 12 240 288 

Nájom 11001 kontajnera, 2kontajner 
separovaný odpad kontajner | xlmesiac 12 3,38| 4,056 81,121 97,344 

200136 - Elektroodopad (spotrebiče) — podľa potreby, predpokladané množstvo 200kg 
Vývoz (zahfňa manipuláciu a 

Jazdu vozidla MAN) kilogram Ixročne 200kg 0 0 0 0 
200140-07 Zmiešané kovy — podľa potreby, predpokladané množstvo 200kg 

Vývoz (zahíňa manipuláciu a 

Jazdu vozidla MAN) kilogram Ixročne 200kg 0 0 0 0 
    200307 - Objemný odpad — podľa potreby, predpokladané množstvo 10 ton 
 



  

  

  

  

  

                

Vývoz (zahfíňa manipuláciu a 

Jazdu vozidla MAN) tona Ixročne 10t 19,21 23,04 192 230,4 
Uloženie na skládke tona Ixročne 10t 146,511175,812] — 1465,1] 1758,12 

Finančná účelová rezerva tona Ixročne 10t 0 0 0 0 

Zákonný poplatok tona Ixročne 10t 15 15 150 150 

Prenájom VKK deň Ixročne 10t 0 0 0 0 

CELKOVÁ CENA ZÁKAZKY 
bez DPH 17078,30 EUR   
 

Lucia Struhárová
Textový rámček




