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Zmluva o sprostredkovaní služieb č. SPOZV-12 /2018 

v  oblasti nakladania  s odpadmi uzatvorená podľa § 269ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR 

                                            Kutuzovova 8 

                                    832 47 Bratislava  

    

                                             

 Zastúpený 
Riaditeľ odboru správy majetku štátu ÚCLaSMŠ  

Ministerstva obrany SR 

  Ing. Juraj PASEKA   

 Oprávnený konať vo   

 veciach technických:         Ing. Ivan SZABÓ                tel. +421 0960 462 450 

 IČO : 30845572 

 IČ DPH: SK 2020947698      

 IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215       

 Bankové spojenie:             Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000171928/8180 

 Adresa pre poštový styk:  

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky         

Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov 

Zvolen, Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen 

   

 (ďalej len „objednávateľ“)   

 

 

1.2. 
Poskytovateľ: Technické služby, mestský podnik Banská 

Štiavnica 

   ul. E. M. Šoltesovej  1 

   969 01 Banská Štiavnica 

 Zastúpený: Peter Heiler  – riaditeľ 

 Právna forma: príspevková organizácia 

 IČO: 001185213 

 IČ DPH (DIČ): SK202 110 7220 

 Bankové spojenie: Prima  banka Slovensko, a. s.                   

 IBAN: SK84 5600 0000 0014 1547 0009 

 

Oprávnený rokovať vo veciach 

technických: 

Oľga Blahová 

 Číslo telefónu: +421 905 262 058 

 
Číslo faxu/e-mail: ts.referent@banskastiavnica 

ts.doprava@banskastiavnica.sk 

 (ďalej len poskytovateľ)   

 

mailto:ts.referent@banskastiavnica
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa počas platnosti   

a účinnosti tejto zmluvy v dohodnutých intervaloch zber, poskytnutie  VKK, prepravu a 

zneškodňovanie komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a zmiešaných obalov 

(ďalej len „služba“), a záväzok objednávateľa zaplatiť mu za to cenu v súlade s čl. III. tejto 

zmluvy. 

 

Článok III.  

Cena a platobné podmienky 

 

3.1. Cena za zber, vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a poplatok za uloženie odpadu je       

stanovená podľa Prílohy č. 1 zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení       

neskorších zmien a schválená mestským podnikom Banská Štiavnica nasledovne: 

 

 1x vývoz a zneškodnenie odpadu/ VKK kontajnerov   97,43 € bez DPH/1 t 

 poplatok za uloženie (nezdaňuje sa)    9, 96  € bez DPH/1 t 

 likvidácia odpadu      35,28 € bez DPH/1 t  

 

 spolu za t     (97,43*20%)+ (9,96*t) + {(35,28*t)*20%} 

 

 maximálny počet vývozov za rok 2018    12 krát 

      

Na všetky položky okrem poplatku za uloženie sa pripočíta DPH.  

3.2. Cena je určená dohodou podľa Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, ktorú je možno meniť        

o cenové vplyvy spôsobené ekonomicky oprávnenými zvýšenými nákladmi. Cena je       

dohodnutá na základe ekonomických podmienok platných v čase podpisu zmluvy. Zmenu       

ceny je možné dohodnúť raz ročne. 

3.3 Platby za poskytnuté služby budú objednávateľom hradené na základe faktúry vystavenej       

poskytovateľom.  

3.4. Fakturácia bude vykonávaná  podľa množstva a rozsahu skutočne  vyvezených 

veľkoobjemových kontajnerov. Poskytovateľ vyhotoví faktúru, ktorá musí obsahovať       

minimálne náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení       

neskorších predpisov v 2 vyhotoveniach a doručí ju na adresu objednávateľa: Ministerstvo 

obrany       Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov 

Zvolen,       Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen najneskôr do 10 dní odo dňa poskytnutia 

služby. 

3.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ je       

oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do dátumu jej        

splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota      

splatnosti začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 
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Článok IV. 

Miesto a spôsob poskytnutia služby 

 

4.1. Miestom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov podľa tejto zmluvy        

je VÚ 3030 Močiar.  

4.2. Zber, preprava a zneškodňovanie  komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov 

a zmiešaných obalov bude poskytovateľom vykonávaná prostredníctvom spoločnosti 

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica v predpísaných a nepoškodených 

zberných, VKK kontajneroch. Počet VKK kontajnerov, do ktorých  bude vykonávaný zber 

odpadu podľa tejto zmluvy: jeden. 

4.3. Zber, preprava a zneškodňovanie komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov 

a zmiešaných obalov budú vykonávané podľa objednávky e-mailom. 

 

Článok V. 

Sankcie a ukončenie zmluvy 

 

5.1. V prípade, ak poskytovateľ neposkytne objednávateľovi službu  v termíne stanovenom touto 

zmluvou, uhradí objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny neposkytnutej 

služby, za každý deň omeškania. 

5.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí objednávateľ poskytovateľovi 

úrok z omeškania vo výške 0,03 % z fakturovanej sumy, za každý deň omeškania. 

5.3. Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.  

5.4. Sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške 

vznikne druhej strane škoda. 

5.5. Zmluva môže byť ukončená písomnou výpoveďou, bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 

tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

5.6. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy 

a v ostatných prípadoch stanovených v Obchodnom zákonníku. 

5.7. Za podstatné porušenie zmluvy na strane poskytovateľa sa považuje porušenie povinnosti 

poskytovateľa poskytnúť službu v termíne a za podmienok stanovených v tejto zmluve. 

5.8. Odstúpenie musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné a musí v ňom byť 

uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie je účinné dňom 

jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

 

VI. 

Rozhodcovská doložka 

 

6.1. Zmluvné strany  sa  dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú budú 

prejednané  a rozhodnuté v rozhodcovskom konaní.  

6.2. Zmluvné strany sa  dohodli, že na základe tejto rozhodcovskej doložky sa budú riešiť všetky 

ich spory, najmä  na zmluvnom základe ale aj na inom právnom základe, napr. spory z náhrady 

škody, bezdôvodného obohatenia a pod.   

6.3. Zmluvným základom sporov bude najmä, nie však výlučne táto zmluva.  

6.4. Na základe tejto rozhodcovskej doložky možno riešiť všetky spory medzi zmluvnými stranami  
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s výnimkou tých pri ktorých je to zo zákona vylúčené.  

6.5. Na základe tejto rozhodcovskej doložky môže byť v rozhodcovskom konaní rozhodnuté  o 

splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva;  ako 

aj o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je.  

6.6. Zmluvné strany sa  dohodli, že na základe tejto rozhodcovskej doložky sa budú riešiť a 

rozhodovať spory pred Rozhodcovským súdom pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o. 

zriadenom pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o. IČO: 36 414 603 (ďalej len "Rozhodcovský 

súd"), v písomnom konaní pred jedným rozhodcom vymenovaným Rozhodcovským súdom, 

podľa slovenského právneho poriadku a podľa rokovacieho poriadku a štatútu Rozhodcovského 

súdu.  

6.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) zákona o 

rozhodcovskom konaní, a že sa  podrobujú rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu 

Rozhodcovského súdu, ktoré bude pre ne konečné, záväzné a vykonateľné.  

6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že táto rozhodcovská doložka nebráni Slovenskej republike 

zastúpenej Ministerstvom obrany Slovenskej republiky podaniu žaloby na všeobecný súd, ak 

do dňa začatia konania na všeobecnom súde nebolo v tej istej veci začaté rozhodcovské 

konanie. Zmluvné strany netrvajú, pre prípad, že sa začne konanie na všeobecnom súde, na 

tejto rozhodcovskej doložke. V prípade súčasného podania návrhov na začatie konania na 

všeobecnom súde zo strany Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom obrany Slovenskej 

republiky a na Rozhodcovskom súde zo strany jeho zmluvného partnera, v tej istej veci,  

zmluvné strany trvajú na prejednaní veci na všeobecnom súde. 

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

7.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2018, nadobúda platnosť dňom jej podpisu       

zmluvnými stranami a   účinnosť  dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade        

s ustanovením § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších         

predpisov. 

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že podľa ustanovení tejto zmluvy sa budú posudzovať aj ich práva        

a povinnosti, ktoré vznikli v období od 1.1.2018 za vývoz  VKK  do nadobudnutia        

účinnosti tejto zmluvy a poskytovateľ ich vyfakturuje pri najbližšej fakturácii.  

7.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami zákona 

č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v  znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením 

mesta   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný        

odpad č. 10/2017 zo dňa 13.12.2017 a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

7.4. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe       

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

7.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že jej ustanoveniam       

porozumeli čo do obsahu  a rozsahu, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, podľa ich       

slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne        

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
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Táto zmluva je vyhotovená v štyroch  rovnopisoch, z ktorých  poskytovateľ obdrží  jeden  

        rovnopis a tri rovnopisy objednávateľ. 

 

 

V Banskej Štavnici: 16.01.2018     V Bratislave:  25.01.2018 

 

 

 

Poskytovateľ služby: ….........................................             Odberateľ: ….................................... 

Peter Heiler       v. r.                  Ing. Juraj PASEKA  v. r. 

Riaditeľ        Riaditeľ odboru správy majetku štátu      

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica    ÚCLaSMŠ                         


