
Zmluva o poskytovaní služieb : „Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve“ 

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve                       
č. 09012023  

 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ: 
 

Názov:    Obec Spišská Teplica 
Sídlo:    Obrancov mieru 454/3, 059 34  Spišská  Teplica 
IČO:                 00 326 534  
DIČ:    2020674964 
V zastúpení:   Ing. Radoslav Šeliga, starosta obce 
Osoby jednať 

vo veciach zmluvných:  Ing. Radoslav Šeliga, starosta obce 
 vo veciach technických:  Ing. Radoslav Šeliga, starosta obce 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:     SK68 0900 0000 0051 1795 3713 
Telefón:                     052 / 77 38 400 
E-mail:    obec@obecspisskateplica.sk 
Web:    www.obecspisskateplica.sk  
 

(ďalej len „objednávateľ“)     
 

a  
 

Poskytovateľ: 
 

Názov:    Marius Pedersen, a.s. 
Sídlo:    Opatovská 1735, 911 01  Trenčín 
IČO:    34 115 901 
DIČ:    2020386148 
IČ DPH:   SK2020386148 
V zastúpení:   Ing. Juraj Jakeš, prokurista 
    Ing. Peter Jendruš, prokurista 
Osoby jednať 

vo veciach zmluvných:  Mgr. Peter Jonek, námestník OR DV 
     Mária Glevaňáková, regionálny riaditeľ 

 vo veciach technických:  Jana Špaková, obchodný zástupca 
Peter Špes, technik - dispečer 

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 
IBAN:    SK 70 7500 0000 0000 2581 8343 
Telefón:                     0902 999 459, 0914 360 888,0902 999 415  
E-mail:    poprad@mariuspedersen.sk  
Zapísaný v registri:  Okresný súd Trenčín, Odd.: Sa 
Číslo zápisu:   Vložka číslo : 54/R 

(ďalej len „poskytovateľ“)     
 
 

Čl. 1. Preambula 
 

1. Táto zmluva upravuje vzťahy medzi objednávateľom a poskytovateľom týkajúce sa zberu, 
prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného 
stavebného odpadu, zberu, prepravy a zneškodnenia/zhodnotenia   nebezpečného odpadu a 
elektroodpadu na území obce Spišská Teplica v rozsahu podľa tejto zmluvy a pokynov 
objednávateľa. 

mailto:obec@obecspisskateplica.sk
http://www.obecspisskateplica.sk/
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Čl. 2. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť služby objednávateľovi v oblasti 
nakladania s odpadmi v rozsahu zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho 
odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, zberu, prepravy 
a zneškodnenia/zhodnotenia, nebezpečného odpadu a elektroodpadu  na území obce Spišská 
Teplica v zmysle zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a povinnosť objednávateľa poskytované služby 
prevziať a za tieto zaplatiť. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletné služby na predmet zákazky: 
„Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve“, ktorá je výsledkom verejného 
obstarávania vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania (VVO) č. 262/2022 zo dňa 
12.12.2022 číslo oznámenia vo 50012 - WYS Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať predmetné 
služby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

3. Územie obce Spišská Teplica je vymedzené v Prílohe č. 3 tejto zmluvy a to v orientačnej 
mape územia zberu odpadov. Druhy komunálnych odpadov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť 
poskytovateľa poskytnúť služby sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a to v cenovej 
špecifikácii služieb. 

 
 

Čl. 3. Miesto a doba trvania zmluvy, ukončenie zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy alebo vyčerpaním sumy 215.000 eur bez DPH podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr. 

2. Miesto dodania (plnenia) predmetu zmluvy – Obec Spišská Teplica - územie obce Spišská 
Teplica. 

3. Poskytovateľ bude poskytovať predmetné služby v súlade s harmonogramom zberu odpadov 
(príloha č. 2 tejto zmluvy). 

4. Predmetná zmluva zanikne: 

a) Uplynutím doby podľa bodu 1. tohto článku alebo vyčerpaním sumy 215.000 eur bez DPH 
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

b) Dohodou zmluvných strán ku dňu vzájomne dohodnutému v takejto dohode. 

c) Písomnou výpoveďou objednávateľa, pri závažnom porušení dohodnutých zmluvných 
podmienok poskytovateľom, pričom za závažné porušenie zo strany poskytovateľa sa 
rozumie nenaplnenie dohodnutého predmetu zmluvy uvedeného v Čl. 2. zmluvy 
v požadovanom rozsahu 2x za sebou. Výpovedná lehota je tri (3) mesiace a začína plynúť 
prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení písomnej výpovede 
druhej zmluvnej strane. 

d) Písomnou výpoveďou poskytovateľa, pri závažnom porušení dohodnutých zmluvných 
podmienok objednávateľom, pričom za závažné porušenie zo strany objednávateľa sa 
rozumie neuhradenie fakturovanej čiastky 2x za sebou. Výpovedná lehota je tri (3) 
mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení 
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

e) Nesplnením povinnosti Poskytovateľa v zmysle bodu 8 článku 10 tejto zmluvy 
 
 

Čl. 4. Cena a platobné podmienky 

1. Cena predmetu tejto zmluvy v rozsahu podľa Čl. 2. je stanovená dohodou zmluvných strán 
v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená 
poskytovateľom ocenenou cenovou špecifikáciou služieb na základe predloženej cenovej 
ponuky vo verejnom obstarávaní, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

2. Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi finančný preddavok. 
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3. Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou   zmeny 
zmluvy (dodatku) k tejto zmluve. 

4. Platby za vykonané služby budú objednávateľom uhrádzané bezhotovostným prevodom na 
účet poskytovateľa na základe faktúr, vystavených poskytovateľom. 

5. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. 

6. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Nárok 
na zaplatenie ceny vzniká až po odsúhlasení poskytnutých služieb objednávateľom. 

7. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa tejto zmluvy a platných právnych predpisov, je 
objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť poskytovateľovi na opravu. Od doručenia opravenej 
faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti, pričom v tomto prípade objednávateľ nie je v 
omeškaní s platbou faktúry. 

8. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v 
prospech účtu poskytovateľa. Objednávateľ uhradí poskytovateľovi fakturovanú sumu na účet 
uvedený na faktúre. 

9. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, 
bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

10. Fakturácia bude vykonávaná 1-krát mesačne podľa množstva a rozsahu poskytnutých služieb 
odsúhlasených objednávateľom a pripojených dokladov, ktorými sú vážne lístky, záznam o 
prevádzke vozidla a pod., a to najneskôr do 15 kalendárnych dní po ukončení príslušného 
kalendárneho mesiaca. 

11. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže poskytovateľ účtovať objednávateľovi 
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

12. Ak objednávateľ požiada o vykonanie mimoriadneho zberu a prepravy odpadu, bude tento 
fakturovaný zvlášť, pričom bude fakturovaný za mesiac, v ktorom bol uskutočnený v 
jednotkových cenách podľa tejto zmluvy. 

13. V celkovej cene za obdobie plnenia zmluvy sú zahrnuté aj predpokladané zákonné poplatky 
za uloženie odpadov v zmysle platnej legislatívy.  

 
 
 

Čl. 5. Prevzatie zodpovednosti  

1. Zodpovednosť za nakladanie s odpadom podľa podmienok tejto zmluvy prechádza z 
objednávateľa na poskytovateľa okamihom vykonania zberu odpadu na územní obce Spišská 
Teplica. 

2. Počas doby trvania tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje nakladať s odpadmi v súlade so 
všetkými príslušnými právnymi predpismi a v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov 
verejnej moci záväznými pre poskytovateľa. 

3. Každá zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu spôsobenej škody, ktorá jej vznikne 
porušením povinností druhou zmluvnou stranou. Poškodená strana je oprávnená požadovať 
od druhej strany aj náhradu súvisiacich nákladov, ktoré musela vynaložiť v dôsledku, resp. v 
súvislosti s porušením povinností druhou stranou. 

4. Poskytovateľ je zodpovedný za poškodenie zberných nádob nesprávnou manipuláciou so 
zbernými nádobami. 

5. Poskytovateľ zodpovedá za vady vykonaných služieb, ktoré spôsobil svojou činnosťou. 

6. Poskytovateľ je povinný dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri poskytovaní 
predmetných služieb  podľa platných predpisov počas celej doby plnenia predmetu zmluvy. 
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Čl. 6. Podmienky poskytovania služieb,  
kontrola plnenia a spôsob preberania služby 

 
1. Poskytovateľ je povinný: 

a) zabezpečovať bezporuchový zber, prepravu a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu podľa 
Čl. 2. a 3. tejto zmluvy výlučne na území obce Spišská Teplica podľa harmonogramu 
zberu odpadov, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy; 

b) poskytnúť mobilnú zberňu 2x ročne na zber nebezpečného odpadu minimálne na 5 dní; 

c) zabezpečiť dezinfekciu 1100 l nádob 2x ročne – na jar a na jeseň vo vopred 
odsúhlasenom termíne, ktorá bude započítaná v zmluvnej cene; 

d) zabezpečiť vyčistenie a upratanie plôch po vysypaní zberných nádob a kontajnerov; 

e) zabezpečiť počas plnenia zmluvy vývoz veľkoobjemových kontajnerov umiestnených v 
obci po telefonickom upresnení objednávateľom; 

f)   uskladniť veľkoobjemové kontajnery (VOK – 5 ks) objednávateľa v sídle/pobočke 
poskytovateľa počas celej doby plnenia zmluvy; 

g) zabezpečiť pristavenie veľkoobjemových kontajnerov na miesta, ktoré určí objednávateľ 
a odvoz týchto kontajnerov ako aj zneškodnenie objemného odpadu/ drobného 
stavebného odpadu; 

h) zabezpečiť umiestnenie nádob po vyprázdnení na zberné alebo zvozové stanovište; 

i)   uskutočniť náhradný vývoz odpadu najneskôr do 24 hodín, ak nebolo možné dodržať 
dohodnutý harmonogram vývozu zo závažných dôvodov (napr. poveternostné podmienky, 
porucha zberového vozidla a pod.) a okamžite oznámiť objednávateľovi skutočnosti, ktoré 
viedli k nedodržaniu harmonogramu vývozu; 

j)   v prípade poruchy zvozových mechanizmov bezodkladne zabezpečiť náhradu na 
zabezpečenie poskytovania služieb; 

k) zabezpečovať mimoriadny zber a prepravu mimo dohodnutého harmonogramu len na 
základe písomnej objednávky objednávateľa (napr. počas sviatkov); 

l)   počas celého zmluvného obdobia mať písomne dohodnuté/zabezpečené kontrolné 
váženie vozidiel v obci pri zbere jednotlivých druhov odpadu, a to pred každým začatím 
vykonávania zberu/odvozu/vývozu a po každom odvoze naplneného vozidla, z dôvodu 
vzájomnej kontroly vyprodukovaných odpadov a jej následnej evidencie alebo 
zabudovaný systém váženia v zberovom vozidle; na základe uvedeného si objednávateľ 
vyhradzuje právo, aby ním poverená osoba bola prítomná pri každej kontrole váženia 
všetkých odpadov pred začatím zberu a po jeho ukončení; kontrolu množstva vyvážaných 
odpadov vykoná objednávateľ ním poverenou osobou; poskytovateľ je povinný 
bezprostredne po kontrolnom odvážení vozidla predložiť poverenej osobe vážny lístok; 

m) zabezpečiť tlač kalendárov s harmonogramom vývozu odpadu v minimálnom počte 800 
ks; distribúciu zabezpečí objednávateľ; 

n) disponovať potrebnými platnými rozhodnutiami (povoleniami) príslušných orgánov štátnej 
správy na plnenie zmluvy a kedykoľvek ich poskytnúť na požiadanie objednávateľa; 

o) dodržiavať platné predpisy (legislatívu). 
 

2. Objednávateľ je povinný: 

a) určiť také stanovištia zberných nádob, ktoré zodpovedajú podmienkam pre prístup 
techniky na prepravu odpadov a zodpovedajú predpisom o ochrane životného prostredia 
a nenarušujú estetický vzhľad okolia, 

b) včas nahlásiť každú zmenu, ktorá môže narušiť alebo ovplyvniť harmonogram zberu a 
prepravy odpadov, 

c) poskytnúť potrebnú súčinnosť podaním potrebných informácií k plneniu z tejto zmluvy; 

d) zabezpečiť prítomnosť ním poverenej osoby pri kontrole váženia odpadov.  
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3. V prípade legislatívnych zmien umožňujúcich adresnú individuálnu fakturáciu občanom 
požaduje objednávateľ zabezpečiť zavedenie SMART technológií s cieľom sprehľadnenia 
spôsobu nakladania  s odpadom za jednotlivé domácnosti a zvýšenia úrovne vytriedenia. 

 
 

 
Čl. 7. Zmluvné pokuty 

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo požadovať  od poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 100,00 EUR za porušenie stanovených povinností pri plnení tejto zmluvy. Objednávateľ 
môže od poskytovateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty aj opakovane, ak poskytovateľ 
opakovane porušuje ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve.   

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo požadovať  od poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 1.000,00 EUR, ak poskytovateľ zastaví z akéhokoľvek dôvodu poskytovanie všetkých 
služieb dohodnutých touto zmluvou a lehota zastavenia bude dlhšia ako 15 kalendárnych dní, 
alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ o porušení zmluvných podmienok upovedomí poskytovateľa písomne. 

4. Poskytovateľ za nesplnenie povinnosti požiadania objednávateľa o súhlas so zmenou 
subdodávateľa podľa článku 9. bod 2. tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 
EUR. 

 
 

Čl. 8. Ostatné ustanovenia 

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny poskytovanej služby v rozsahu zmeny systému 
zberu a prepravy odpadu na území obce uvedenom v tejto zmluve (napr. zmena počtu nádob, 
umiestnenie nádob, frekvencia zberu, rozšírenie zberu odpadu na novovzniknutých lokalitách 
na území obce a pod.). 

2. Zmluvné strany vyhlasujú a súhlasia s tým, že ukončenie vykonávania časti zmluvy 
dotýkajúcej sa predmetu zmluvy triedeného zberu zo strany poskytovateľa, je možné len na 
základe splnenia kumulatívnej podmienky, a to nepodpísania zmluvy medzi poskytovateľom 
a príslušnou OZV, s ktorou má/bude mať objednávateľ samostatnú zmluvu a udelenie 
písomného súhlasu zo strany objednávateľa (pričom za objednávateľa môže konať len 
štatutárny orgán, ktorého podpis musí byť úradne overený) s ukončením vykonávania časti 
tejto zmluvy dotýkajúcej sa predmetu zmluvy triedeného zberu zo strany poskytovateľa 
a podpísaním dodatku ku tejto zmluve obidvoma zmluvnými stranami. Ukončenie vykonávania 
časti tejto zmluvy týkajúcej sa triedeného zberu zo strany poskytovateľa nie je dôvodom 
ukončenia poskytovania ostatných služieb na základe tejto zmluvy a tých častí predmetu tejto 
zmluvy, ktorých sa nedotýka rozšírená zodpovednosť výrobcov. 

 
 

Čl. 9. Subdodávatelia a pravidlá pre zmenu subdodávateľov 

1. Poskytovateľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 
uvádza v prílohe č. 4 zoznam známych subdodávateľov - údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  

2. Poskytovateľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi 
akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov 
dozvedel. Poskytovateľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, kedy 
má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou 
subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať 
zmena subdodávateľa, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe 
oprávnenej konať  za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena 
subdodávateľa neoznámi poskytovateľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, 
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vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu, platí, že súhlas bol poskytovateľovi 
udelený. 

 
Čl. 10. Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomnej zmeny zmluvy 
(dodatku) v súlade so ZVO, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

3. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov 
obidvoch zmluvných strán. 

4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých                          
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová špecifikácia služieb (rozpočet služieb) – 
príloha č. 1 tejto zmluvy. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a poskytovateľa 
obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia. 

7. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná v súlade s § 
47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona 
č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov.  

8. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť a udržiavať platnú registráciu v Registri partnerov 
verejného sektora v zmysle aktuálne platnej legislatívy v prípade, ak sa povinnosť registrácie 
na neho, resp. jeho subdodávateľov vzťahuje. 

 
 

Prílohy:   

1. Cenová špecifikácia služieb (rozpočet)  

2. Harmonogram zberu odpadov 

3. Orientačná mapa územia zberu odpadov 

4. Zoznam známych subdodávateľov (túto prílohu vypĺňa a predkladá len úspešný uchádzač - 
poskytovateľ pri podpise zmluvy) 

5. Zoznam umiestnení 1100 l zberných nádob, veľkokapacitných kontajnerov a mobilnej 
zberne (túto prílohu predkladá objednávateľ poskytovateľovi pri podpise zmluvy) 

 
 
 

V Spišskej Teplici, dňa: 09.01.2023       V Trenčíne, dňa: 09. 01.2023   
   

  
Za objednávateľa:    Za poskytovateľa 
 
 
Obec Spišská Teplica    Marius Pedersen a.s. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
.........................................   ............................................. 
Ing. Radoslav Šeliga v.r.    Ing. Juraj Jakeš, prokurista v. r. 
starosta obce     Ing. Peter Jendruš, prokurista v. r. 


