
 
  ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. ZM-KO-OD-20-0203_SZ  
  uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

 
ČLÁNOK I – Zmluvné strany 

Zhotoviteľ: 

Spoločnosť:   KOSIT a.s. Sídlo: Rastislavova 98, 043 46 Košice Zapísaná v: Obch. reg. OS Košice I, Odd.: Sa, Vl. č.: 1169/V 

    IČO: 36 205 214 DIČ: 2020061461 IČ DPH: SK2020061461 

V zastúpení:   Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová, na základe plnej moci 

Bankové spojenie:   Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001 

Poverený zástupca:    Jana Floryková 

Kontakt:   Telefón: 421 917 505 373, Email: florykovakosit.sk 

(ďalej len "zhotoviteľ").     

  
 

Objednávateľ: 

Spoločnosť:   Základná škola Park Angelinum 8, Košice 

 Sídlo:   Park Angelinum 1122/8, 040 01 Košice, Slovakia 

   IČO: 35540478 DIČ: 2021607500IČ DPH: - 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. BIC: KOMASK2X 

IBAN:    SK4556000000000498391001 

Zapísaná v obch. 
registri: 

  Rozpočtová organizácia 

V zastúpení:  Brédová Renáta, Mgr., riaditeľka 

Kontakt:  p. Martončíková, Telefón: 0910 897 648, 055/ 633 5430, E-mail: martoncikova@zspa.sk 

(ďalej len „objednávateľ“), (ďalej spolu „zmluvné strany“) 

 

ČLÁNOK II – Predmet zmluvy 

  

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateľa tieto služby: 

a) poskytnúť objednávateľovi do dočasného užívania zbernú nádobu určenú na triedený zber odpadu vo vopred dohodnutom množstve, objeme 

a podľa druhu odpadu (ďalej len „kontajner“), 

b) dodať kontajner na vopred dohodnuté miesto (ďalej len „stanovište“), 

c) zabezpečiť odvoz triedeného odpadu v dohodnutom intervale podľa prílohy č. 1 – Harmonogram vývozu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy, 

d) prevziať od objednávateľa a zabezpečiť zhodnotenie vytriedeného odpadu označeného: 

Katalógové číslo odpadu Druh odpadu Kategória odpadu 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02  obaly z plastov O 

to všetko za podmienok podľa tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o odpadoch“), v súlade s kategorizáciou odpadov v zmysle Katalógu odpadov stanoveného Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. (ďalej len „Katalóg 

odpadov“) a v zmysle právoplatne vydaných rozhodnutí spoločnosti KOSIT a.s.. 

2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu za podmienok dojednaných v tejto zmluve a 

dodržiavať povinnosti stanovené zmluvou a zákonom. 

3. Odovzdanie a prevzatie dohodnutého počtu a druhu kontajnerov si zmluvné strany vzájomne potvrdia proti podpis na Odovzdávacom protokole. 

4. Podrobnejšie informácie k harmonogramu vývozu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy si zmluvné strany dohodnú osobitne v priebehu trvania zmluvného 

vzťahu (postačí e-mailom). 

  

 

 



 

ČLÁNOK III – Doba trvania 

  

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno ukončiť: 

a) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu; výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca od jej doručenia druhej zmluvnej strane; 

b) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ku dňu uvedenému v tejto dohode; 

c) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vždy v prípade, ak zo strany objednávateľa dôjde k podstatnému porušeniu jeho povinností stanovených 

touto zmluvou, platnou legislatívou v oblasti nakladania s odpadmi a Obchodným zákonníkom. 

4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim odo dňa jeho doručenia. 

  

 
ČLÁNOK IV – Cena  

  

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli (v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení), že cena za poskytnuté služby podľa čl. II ods. 1 

tejto zmluvy je nasledovná: 

a) za prenájom kontajnera 

o objeme 1100 lit. 8,20 € / 1ks kontajner / 1 mesiac 

 

b) za manipuláciu s kontajnerom 

o objeme 1100 lit. 9,00 € / 1ks kontajner / 1x manipulácia 

 

2. Ceny podľa ods. 1 tohto článku sú stanovené bez DPH, ktorú zhotoviteľ vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku 

daňovej povinnosti. 

3. V cene za manipuláciu je zahrnuté vyprázdnenie kontajnera, odvoz a zhodnotenie odpadu podľa čl. II. ods. 1 písm. c) a d) tejto zmluvy v súlade s 

dohodnutým harmonogramom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

4. V prípade požiadavky objednávateľa na mimoriadny odvoz odpadu mimo dohodnutého harmonogramu bude služba poskytnutá na základe osobitnej 

objednávky zaslanej e-mailom na obj.dispecing@kosit.sk a v kópii na obchod@kosit.sk. Cena za túto službu naviac bude vyúčtovaná vo výške podľa ods. 1 

tohto článku a v súlade s čl. V tejto zmluvy. 

  

 
ČLÁNOK V – Platobné podmienky 

  

1. Ceny za služby podľa čl. IV tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry - riadneho daňového dokladu so 

všetkými náležitosťami, a to raz mesačne, vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom boli služby reálne poskytnuté. Nevyhnutným 

podkladom pre fakturáciu je denný záznam o výkone vozidla (tzv. stazka). 

2. Zhotoviteľ je v odôvodnených prípadoch oprávnený vystaviť objednávateľovi zálohovú faktúru a objednávateľ je povinný ju zaplatiť v určenej skrátenej 

lehote splatnosti, a to najmä, ale nie len, pred prvým poskytnutím služieb podľa tejto zmluvy a v prípade omeškania objednávateľa s úhradou jeho záväzkov. 

V takom prípade zhotoviteľ zohľadní uhradenú zálohovú platbu vo faktúre podľa ods. 1 tohto článku. Neuhradením zálohovej faktúry riadne a včas stráca 

objednávateľ nárok na plnenie podľa tejto zmluvy. 

3. Originál faktúry (aj zálohovej) zhotoviteľ odošle objednávateľovi po jej vystavení poštou a v prípade požiadavky objednávateľa aj v kópii na e-mailovú 

adresu objednávateľa uvedenú v čl. I tejto zmluvy. 

4. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej vystavenia. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto zmluvy, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju na opravu a/alebo doplnenie najneskôr do 5 dní od jej doručenia. V takom prípade lehota splatnosti začne plynúť až doručením opravenej 

faktúry objednávateľovi. Lehota na vrátenie faktúry podľa tohto odseku je dodržaná, ak objednávateľ v uvedenej lehote odovzdá túto faktúru na poštovú 

prepravu. 

5. V prípade omeškania s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať aj zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania. 

6. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 30 dní odo dňa splatnosti, zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy. V tomto 

prípade zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti s tým a má nárok na zaplatenie všetkých služieb poskytnutých objednávateľovi do 

dňa účinnosti odstúpenia. 

  

   
ČLÁNOK VI – Záväzky zmluvných strán 

  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) poskytnúť kontajner/y v dohodnutom počte, druhu a v stave plne spôsobilom na dohodnuté užívanie,  

b) dodať kontajner/y riadne a včas na objednávateľom určené stanovište,  



c) prevziať, prepraviť a zhodnotiť dohodnutý druh odpadu určeným spôsobom a v určenom zariadení, pokiaľ je zhotoviteľ oprávnený nakladať s 

týmto odpadom v súlade s príslušnými povoleniami na prevádzkovanie určeného zariadenia, 

d) zabezpečiť váženie odovzdaného odpadu a vystaviť o tom doklad,  

e) vykonať všetky práce súvisiace s odberom odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) prevziať kontajner/y v dohodnutom počte, druhu a v určenom stanovišti,  

b) kontajner/y užívať len na triedený zber dohodnutého druhu odpadu a spôsobom na to určeným,  

c) zabezpečiť ochranu kontajnera/ov pred jeho zničením, poškodením, stratou a odcudzením, 

d) nevykonávať žiadne zmeny alebo úpravy kontajnera/ov,  

e) bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie kontajnera/ov, 

f) neposkytnúť kontajner/y do užívania tretej osobe,  

g) nemeniť miesto dohodnutého stanovištia bez predošlého súhlasu zhotoviteľa, 

h) zabezpečiť zhotoviteľovi prístup ku kontajneru/om v súlade s dohodnutým harmonogramom za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy, 

i) zabezpečiť prítomnosť povereného zástupcu na mieste a v čase vykonávania služby, za účelom potvrdenia záznamu o výkone vozidla (tzv. stazka) 

bezodkladne po poskytnutí dohodnutej služby, v opačnom prípade potvrdiť stazku najneskôr do 24 hodín od vykonania služby písomne na adresu 

uvedenú v záhlaví (postačí e-mailom); nepotvrdenie stazky z dôvodov na strane objednávateľa nie je prekážkou pre riadne vyúčtovanie ceny podľa 

čl. V tejto zmluvy, 

j) rešpektovať a dodržiavať v plnom rozsahu pokyny zhotoviteľa na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia, 

k) poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri plnení povinností podľa tejto zmluvy. 

3. V prípade porušenia, resp. nesplnenia si povinností podľa ods. 2 písm. b) až h) tohto článku je objednávateľ povinný nahradiť prípadnú škodu, ktorá v 

súvislosti s tým zhotoviteľovi vznikne. 

4. Za kategorizáciu odpadu zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ má právo vykonať vizuálnu kontrolu odpadu s cieľom overiť si údaje o pôvode, vlastnostiach 

a zložení odpadu deklarované objednávateľom.  

5. Váženie zhotoviteľom prevzatého odpadu sa uskutočňuje na certifikovanej váhe. Dokladom preukazujúcim množstvo odovzdaného odpadu je vážny lístok 

vystavený zhotoviteľom pri každom jednotlivom vážení. 

6. Zhotoviteľ má právo odmietnuť prevzatie odpadu ak: 

a) obsahuje iné druhy odpadov ako sú špecifikované v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy; 

b) obsahuje také druhy odpadov, s ktorými zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať v súlade s príslušnými povoleniami a rozhodnutiami na 

prevádzkovanie určeného zariadenia; 

c) poskytnutie služieb nie je technicky možné. 

Odmietnutie prevzatia odpadu a jeho dôvod zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne (postačí e- mailom) bez zbytočného odkladu. V tomto prípade 

objednávateľ stráca nárok na vykonanie služby. 

7. Zhotoviteľ má právo odmietnuť poskytnutie služby podľa tejto zmluvy, ak po odovzdaní a prevzatí odpadu zistí, že tento odpad: 

a) obsahuje iné druhy odpadov ako sú špecifikované v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy; 

b) obsahuje také druhy odpadov, s ktorými zhotoviteľ nie je oprávnený nakladať v súlade s príslušnými povoleniami a rozhodnutiami na 

prevádzkovanie určeného zariadenia. 

Odmietnutie poskytnutia služby a jeho dôvod zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne (postačí e- mailom) bez zbytočného odkladu. V tomto prípade 

zhotoviteľ nevykoná služby uvedené v čl. II. ods. 1. tejto zmluvy a odpad vráti objednávateľovi, pričom objednávateľ stráca nárok na vykonanie služby a je 

povinný zaplatiť zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené nevyhnutné náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. 

8. V prípade odmietnutia podľa ods. 6 písm. a) a ods. 7 písm. a) tohto článku, sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany 

objednávateľa s právom zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy. 

  

 
ČLÁNOK VII - Záverečné ustanovenia 

  

1. 1. Adresou pre doručovanie sa rozumie adresa sídla ako aj e-mailová adresa uvedená v čl. I tejto zmluvy, pričom každú zmenu je dotknutá strana povinná 

bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností platí, že zmena adresy nebola preukázateľne oznámená. 

2. Písomnosť doručovaná elektronicky podľa tejto zmluvy sa považuje za doručenú najneskôr dňom nasledujúcim po dni jej odoslania. Písomnosť doručovaná 

poštou sa považuje za doručenú aj dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, bez ohľadu na dôvod jej nedoručenia, i keď sa adresát o nej nedozvie. 

3. Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tiež Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KOSIT a.s. (ďalej len „VOP“), ktoré sú záväzné pre 

obidve zmluvné strany, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. Odlišné dojednania obsiahnuté v zmluve majú vždy prednosť pred ustanoveniami VOP. 

4. Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami VOP, zákona o odpadoch v platnom znení, súvisiacimi právnymi 

predpismi a Obchodným zákonníkom v tomto poradí. 

5. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne vo forme dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. To neplatí v prípadoch 

stanovených touto zmluvou, ako aj pri zmene poverených osôb zmluvných strán a pri zmene obsahu príloh tejto zmluvy z dôvodu zmeny príslušných právnych 

predpisov alebo príslušných povolení na prevádzku určeného zariadenia, kedy tieto môžu byť menené jednostranným oznámením doručeným druhej zmluvnej 

strane. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Deň zverejnenia sa objednávateľ zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi bezodkladne (postačí e-mailom).  

 

 



7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu v celom rozsahu porozumeli a nemajú k nemu výhrady ani ďalšie pripomienky, že ich 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

  

 

PRÍLOHY 

  

1. Harmonogram vývozu 

2. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KOSIT a.s. 

  

 

   
Za zhotoviteľa  Za objednávateľa 

V Košiciach dňa 12.02.2020   

 
V …………………………………………………. 
 
Dňa ………………………………………………. 

   
   

 
  

 
KOSIT a.s.  Základná škola Park Angelinum 8, Košice 

Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová                                     Brédová Renáta, Mgr., riaditeľka 

 

   

 

 

 


