
ZM LU V A  O P O SK Y T O V A N Í SL U Ž IE B  V  O D P A D O V O M  H O SP O D Á R ST V E

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
právnych predpisov a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej

len „Zmluva“)

1. Zmluvné stranv 

Objednávateľ: Mesto Stupava
Sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
V zastúpení: Ing. Mgr. art. Roman Maroš
Bankové spojenie: Príma Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 3320644001/5600
IČO: 00305081
DIČ: 2020643724
Tel.: 02/ 602 00 912
e-mail: sekretariatía),Stupava, sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Poskytovateľ: Ing. Jakub G erthofer- REPARAF
Sídlo: Kvetná 35, 900 51 Zohor
V zastúpení: Ing. Jakub Gerthofer
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5033396892/0900
IČO: 46 853 936
DIČ: 1074732142
Tel.: +421 948 503 564
e-mail: kubo.gg(2),gmail.com

(ďalej len „Poskytovateľ“)

(ďalej objednávateľ a poskytovateľ ako „zmluvné strany“)

2. Predmet Zmluvy

2.1. Poskytovateľ sa touto Zmluvou zaväzuje s odbornou starostlivosťou poskytovať 
objednávateľovi služby spočívajúce v odbere odpadového sviečkového vosku (prírodný, 
parafínový alebo iný vosk určený na tieto účely) a odpadových sviečok (spolu ďalej len 
„odpadový vosk a sviečky“ alebo „odpad“) zo zberných nádob umiestnených na verejných 
cintorínoch spadajúcich pod správu Objednávateľa v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych



predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a zabezpečiť odvoz odpadového vosku a sviečok 
na ďalšie zhodnotenie za podmienok stanovených v tejto Zmluve.

2.2 . Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné plnenie povinností poskytovateľa podľa tejto 
Zmluvy zaplatiť Poskytovateľovi odplatu špecifikovanú v bode 3.1. tejto Zmluvy.

3. Odplata

3 ). Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi za plnenie predmetu 
tejto zmluvy zo strany Poskytovateľa mesačnú odplatu vo výške 65 EUR a to do 15 odo 
dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Poskytovateľ nie je  platcom DPH.

3 .2 . Poskytovateľ je  oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru najneskôr vždy 
k 10. kalendárnemu dňu v mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci zberu a odvozu 
odpadu.

3 .3 . Poskytovateľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti v 
súlade s príslušnými platnými a účinnými právnymi predpismi. Ak faktúra nebude 
obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju  poskytovateľovi na 
prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti, 
pričom nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi.

3.4. Odplata zahŕňa všetky náklady Poskytovateľa za poskytované služby.

4. Podmienky zberu odpadu

4 .1. Poskytovateľ služieb je  oprávnený vykonávať zber odpadového vosku a sviečok v na to 
uspôsobených zberných kontajneroch červenej farby s objemom 240 1. Poskytovateľ je 
povinný dodať predmetné kontajnery a zároveň každý zberový kontajner označiť 
informáciou, akému účelu kontajnery slúžia.

4 .2 . Kontajnery podľa bodu 3.1. budú umiestnené na verejných cintorínoch v správe 
Objednávateľa v nasledujúcich počtoch:

° verejný cintorín na Ulici Rímska v Stupave -  5 ks zberných kontajnerov

° verejný cintorín na Ulici Cintorínska v Stupave -  2 ks zberných kontajnerov

° verejný cintorín na Ulici Hviezdoslavova v Stupave -  2 ks zberných kontajnerov

4 .3. Objednávateľ sa zaväzuje za účelom odobratia odpadu zo zberných kontajnerov umožniť 
Poskytovateľovi prístup k zberným nádobám.

4.4. Poskytovateľ služieb je  povinný zabezpečiť vyprázdnenie zberných kontajnerov a odvoz 
odpadu v takých intervaloch, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob. Ak 
nastane preplnenie kontajnera v čase medzi bežnými odvozmi odpadu, Poskytovateľ 
zabezpečí ich vyprázdnenie do 2 kalendárnych dní. V prípade opakovaného neplnenia si 
povinnosti zo strany Poskytovateľa podľa tohto bodu Zmluvy si Objednávateľ vyhradzuje 
právo od Zmluvy jednostranne odstúpiť.

4.5. Počas odobratia odpadu zo zberných nádob a odvozu tohto odpadu (v okolí umiestnených 
zberných kontajnerov) je  poskytovateľ povinný dôsledne udržiavať čistotu a po prípadnom 
znečistení tohto miesta zabezpečiť jeho vyčistenie na vlastné náklady.

4 .6 . Objednávateľ za žiadnych okolností nezodpovedá za škody na zberných kontajneroch a 
rovnako nezodpovedá za škody na zberných nádobách, ktoré môžu vzniknúť ako dôsledok 
vandalizmu, vyššej moci, či konania tretích osôb, a pod..

4.7. V prípade opakovaného ničenia alebo odcudzovania zberných nádob tretími osobami si 
poskytovateľ vyhradzuje právo od zmluvy jednostranne odstúpiť.



5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať pri odoberaní odpadu zo zberných nádob
prevádzkový poriadok a zároveň nenarušovať chod verejného cintorína v správe
Objednávateľa.

5 .2 . Poskytovateľ je  povinný nakladať s odobratým odpadom podľa tejto Zmluvy a v súlade so 
zákonom o odpadoch. Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení svojich povinností 
podľa tejto Zmluvy tak, aby umožnil Objednávateľovi riadne a včasné splnenie všetkých 
povinností vyplývajúcich pre Objednávateľa z príslušných právnych predpisov najmä 
podľa zákona o odpadoch, a súčasne sa Poskytovateľ na tento účel zaväzuje poskytnúť 
Objednávateľovi bezodkladne na požiadanie všetku potrebnú súčinnosť.

5 .3 . Poskytovateľ je  povinný zabezpečiť roztriedenie a následne zhodnotenie, recykláciu
zozbieraných odpadových voskov a sviečok v súlade s platnými právnymi predpismi.
Zložky odpadu, ktoré budú po roztriedení nevhodné na recykláciu, je  Poskytovateľ 
oprávnený využiť ako alternatívne palivo.

5.4. Prevzatím odpadu prechádza odpad do vlastníctva Poskytovateľa. Na účely tejto Zmluvy 
sa prevzatím odpadu rozumie okamih odberu odpadov zo zberných kontajnerov v zmysle 
tejto Zmluvy od Objednávateľa.

6. Vyššia moc

6.1. Zmluvné strany nenesú zodpovednosť za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných 
záväzkov z tejto Zmluvy, pokiaľ ich riadne a včasné splnenie bolo znemožnené 
okolnosťami vyššej moci. Vyššia moc sa pre účely tejto Zmluvy rozumie akákoľvek 
udalosť, skutočnosť, príčina alebo okolnosť mimo kontroly zmluvnej strany, najmä, avšak 
nielen, mimoriadne nepriaznivé počasie, živelná pohroma, vojna, povstanie, občianske 
nepokoje, vzbura, úmyselná škoda, terorizmus, štrajk, výpadok energie, akékoľvek 
závažné omeškanie zapríčinené alebo spôsobené zmenou všeobecne záväzných právnych 
predpisov alebo súdnym rozhodnutím, akékoľvek závažné omeškanie zapríčinené alebo 
spôsobené príslušnými štátnymi orgánmi alebo orgánmi samosprávy.

7. Trvanie Zmluvy

7. 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do dňa 31.12.2016. Zmluvné strany sa môžu 
dohodnúť najneskôr 15 dní pred uplynutím doby platnosti zmluvy na predĺžení platnosti 
zmluvy na dobu 1 roka formou písomného riadne očíslovaného a oboma stranami 
podpísaného dodatku.

7 .2 . Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť platnosť a účinnosť tejto Zmluvy nasledovným 
spôsobom:

■ písomnou dohodou zmluvných strán

■ jednostranným  písomným odstúpením od tejto Zmluvy zo strany ktorejkoľvek 
zmluvnej strany z dôvodov upravených platnými a účinnými právnymi predpismi 
alebo z dôvodov upravených touto Zmluvou

písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez 
uvedenia dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť v prvý 
deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola 
písomná výpoveď zmluvnej strany doručená druhej zmluvnej strane

z iných dôvodov upravených platnými a účinnými právnymi predpismi.



7 .3 . Za deň doručenia výpovede sa považuje deň, kedy bola písomná výpoveď doručená 
druhej strane, deň kedy druhá strana odmietla písomnú výpoved' prevziať alebo deň, kedy 
sa zásielka s písomnou výpoveďou vrátila odosielateľovi ako nedoručená.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa ukončenia tejto Zmluvy sa 
budú zasielať na adresu sídla adresáta (prijímajúcej Zmluvnej strany) uvedenú v tejto 
Zmluve alebo na inú adresu, ktorú prijímajúca Zmluvná strana následne preukázateľne 
oznámi druhej Zmluvnej strane (odosielajúcej).

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Táto Zmluva je  uzavretá a nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými 
stranami. Táto Zm luva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v zmysle príslušných právnych predpisov.

8.2. Obsah Tejto Zmluvy je  možné meniť iba po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 
písomných riadne očíslovaných dodatkov.

8.3 . Táto Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor Zmluvných strán ohľadne predmetu 
Zmluvy, pričom ako taká nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné 
dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.

8.4. V prípade zmeny platnej legislatívy majú obe zmluvné strany právo požadovať od druhej 
zmluvnej strany také zmeny v zmluve, ktoré vyplývajú z novej úpravy právnych predpisov.

8.5. Táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Na vzťahy osobitne neupravené touto 
Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj ostatných 
príslušných právnych predpisov. V prípade súdneho sporu sa zmluvné strany dohodli, že je 
daná právomoc slovenského súdu.

8.6. Zmluva je  vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch, pričom Objednávateľovi patria dva jej 
rovnopisy a Poskytovateľovi patrí jeden jej rovnopis.

8.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je  obmedzená, že Zmluvu uzavreli 
na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Zmluvu prečítali a jej ustanovenia sú pre nich 
určité a zrozumiteľné, ako aj že Zmluva nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne 
nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ju  na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V ............. , dňa A1-./..*?../2015 V ..... ...............................   d ň a?*./.£./2015
Za objednávateľa: Za Poskytovateľa:


