
HOSPODÁRSKA ZMLUVA ČÍSLO: OH – 2021/007,                                                                                            

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení                       

(ďalej len Zmluva) 

  

1.1 Objednávateľ Obec Chvojnica 

 Zastúpený Branislav Dobrotka – starosta obce 

 Kontakt tel.: +421 465 446 346; e-mail: branislav.dobrotka@chvojnica-pd-dcom.sk 

 IČO 00 649 040 

 DIČ 2021118022 

 Bankové spojenie VÚB, a.s. 

 Číslo účtu / IBAN SK43 0200 0000 0000 1372 4382 

   
 

ďalej len „ objednávateľ „ 

a 

1.2 Poskytovateľ FM – Trans SK, s.r.o. 

 Sídlo Kľačno 25, 972 15 Kľačno 

 Zastúpený Filip Mušák - konateľ 

 Kontakt tel.: +421 915 987 566, e-mail: info@fmtrans.sk 

 IČO 50 950 568 

 DIČ 2120535571 

 IČ DPH SK2120535571 

 Bankové spojenie Československá obchodná banka, a.s. 

 Číslo účtu/ IBAN SK67 7500 0000 0040 2870 4884 

 Zapísaný v  OR OS Trenčín  oddiel Sro  vložka číslo 34 879/R 

 Číslo registrácie OU-PD-OSZP-2020/029329-002 kód nakladania: „V“ 

ďalej len“ poskytovateľ“ 
 
 

Článok 1                                                                                                                                                          

PREAMBULA 

1. Hospodárska zmluva číslo: OH – 2021/007 sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania 

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „ Zber a likvidácia odpadov v obci 

Chvojnica vrátane zberu, zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych 

odpadov“. Objednávateľ použil pre uzatvorenie Zmluvy formu verejného obstarávania - 

verejná súťaž – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 

2. Zmluvné strany uzatvorili túto Zmluvu, na základe ktorej poskytovateľ poskytuje 

objednávateľovi služby v oblasti nakladania s odpadom, v rozsahu a spôsobom 

špecifikovaným v Zmluve. 

 

 



Článok 2                                                                                                                                                

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. Výsledkom verejného obstarávania je Zmluva uzavretá medzi objednávateľom 

a poskytovateľom, ktorá upravuje ich vzájomný vzťah vo veci zberu a likvidácie komunálnych 

odpadov vrátane zberu, zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych 

odpadov.  

2. Základom tejto Zmluvy sú všeobecné ustanovenia Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien, Program odpadového 

hospodárstva objednávateľa a Všeobecné záväzné nariadenie objednávateľa o odpadoch. 

3. Za komunálny odpad je pre potreby tejto Zmluvy považovaný odpad: 

k. č. 20 03 01 – zmesový komunálny odpad 

k. č. 20 03 07 – objemný odpad 

Poskytovateľ prehlasuje, že je oprávnený poskytovať službu podľa článku 3 tejto Zmluvy. 

4. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad sú a budú počas celej účinnosti Zmluvy 

o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva vo vlastníctve verejného 

obstarávateľa a ostatných pôvodcov odpadu v obci. 

 

Článok 3                                                                                                                                                         

PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom Zmluvy je zo strany poskytovateľa zabezpečenie nasledujúcich služieb pre 

objednávateľa:  

 Pravidelný zber, vývoz a zneškodňovanie alebo zhodnotenie zmesového 

komunálneho odpadu z nádob na odpad podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy. V prípade, 

že zberová nádoba, ktorej objem nepostačuje na umiestnenie komunálneho odpadu, 

je možnosť umiestnenia komunálneho odpadu aj do vriec. Poskytovateľ vyvezie 

komunálny odpad umiestnený vo vreciach len v prípade, že odpad bude riadne 

zabezpečený proti vysypaniu a vrece bude dostatočne pevné proti možnému 

roztrhnutiu. Hmotnosť vreca s obsahom komunálneho odpadu musí zodpovedať 

možnostiam manipulácie s daným vrecom, to znamená, že nesmie byť preťažené. 

V prípade preťaženia vreca s obsahom komunálneho odpadu, toto vrece nebude 

vyvezené. Pokiaľ sa odpad nebude nachádzať vo vreci a bude voľne ložený, vysypaný 

pri zberovej nádobe a okolí, zberová spoločnosť daný odpad nevyvezie. Jedná sa o 

prípady spôsobené vandalizmom (tretej osoby, ktorá odpad z vriec vysypala), 

poveternostnými vplyvmi (silný vietor, dážď),  a o prípady roztrhania a vysypania 

odpadu z vriec spôsobených zvieratami. 

 Zber, vývoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie objemných odpadov, vrátane 

prenájmu zberných nádob o objeme minimálne 7m3. 

 Pravidelný zber, vývoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie separovaných zložiek 

(papier, sklo, plasty, kovy, VKM).  

 Pravidelné poskytovanie evidencie (ročne) o druhoch a množstve odpadov, ich 

uskladnení, využití alebo zneškodňovaní podľa platných právnych predpisov. 

2. Zber a preprava komunálnych odpadov bude vykonávaná podľa požiadaviek definovaných vo 

Všeobecne záväzných nariadeniach objednávateľa. Objednávateľ bezplatne poskytne 



Všeobecné záväzné nariadenia objednávateľa, popr. iné záväzné rozhodnutia objednávateľa 

týkajúce sa predmetu Zmluvy. 

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vývoz odpadu, ktorý nespĺňa požiadavky 

definované touto Zmluvou. Po vzájomnej dohode navrhne objednávateľovi iný, vhodný 

spôsob zneškodnenia odpadu. 

4. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať predpokladaný finančný limit. Celková objednávka 

predmetu plnenia dohody bude závisieť od finančných možností a konečných potrieb 

objednávateľa. 

 

Článok 4                                                                                

VÝVOZNÁ ČINNOSŤ A INTERVAL VÝVOZU 

1. Miestom dodania predmetu Zmluvy je katastrálne územie obce Chvojnica. 

2. Vývoz odpadu z nádobového systému pri pravidelnom vývoze komunálneho odpadu. 

 

 

 

 Poskytovateľ po vzájomnej dohode s objednávateľom určí deň vývozu komunálneho  

odpadu. Poskytovateľ má právo zmeniť deň pravidelného vývozu po dohode 

s objednávateľom, pokiaľ si to vyžadujú jeho prevádzkové podmienky. Takúto zmenu 

je poskytovateľ povinný oznámiť  objednávateľovi najneskôr 10 dní pred 

dohodnutým dňom pravidelného vývozu. 

 Zberné nádoby musia byť v deň vývozu pripravené na verejne prístupné miesto, 

v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberové vozidlo. 

Priestor medzi nádobou a miestom pristavenia vozidla musí byť vhodný (bez 

rozkopávok, snehových bariér...) pre bežnú manipuláciu s nádobou. Dodržiavanie 

rozmiestnenia zberných nádob bude zabezpečené posádkou zberového vozidla, ktorá 

vyprázdnené zberné nádoby vráti na pôvodné miesto.  

 Poskytovateľ zaistí opravy zberných nádob a kontajnerov v prípade ich poškodenia 

pri manipulácii s nimi, ak toto poškodenie zaviní poskytovateľ, resp. jeho 

zamestnanci, a to najneskôr do 3 dní po vzniku poškodenia. V prípade, že poškodenie 

bude vylučovať opravu, zabezpečí uchádzač v tomto termíne výmenu nádoby, resp. 

kontajnera a to na svoje náklady.  

 Poskytovateľ bude informovať verejného obstarávateľa, ak označenie zberných 

nádob z hľadiska ich adresnosti je poškodené alebo nečitateľné. 

 Poskytovateľ zabezpečí starostlivosť o čistotu verejného priestranstva, stanovišťa 

zberných nádob a okolia zberných nádob alebo iného priestranstva, ktoré vzniklo 

v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob alebo vriec. 

 Poskytovateľ zrealizuje vývoz doplnenej zbernej nádoby od najbližšieho vývozu. 

 Zber odpadu vykonávať súčasne minimálne 1 vozidlom prispôsobeným na 

hydraulické vyklápanie zberných nádob a 1100 l kontajnerov. 

Názov druhu odpadu Katalógové číslo odpadu 

Zmesový komunálny odpad 20 03 01  

Objemný odpad 20 03 07 



 Zberné nádoby a kontajnery bude poskytovateľ vyprázdňovať tak, aby nedošlo 

k hygienickým, bezpečnostným, požiarnym a iným problémom, ku škode na majetku 

alebo k poškodeniu životného prostredia. 

 V prípade poškodenia zberných nádob, kontajnerov, alebo iného majetku nahlási 

poskytovateľ túto skutočnosť bezodkladne objednávateľovi služby. 

 Škody spôsobené nesprávnou manipuláciou počas vyprázdňovania odstráni 

poskytovateľ služby na vlastné náklady. 

 

3. Vývoz odpadu z veľkoobjemových kontajnerov: 

 Vývoz bude vykonávaný na základe objednávky objednávateľa. Osoba poverená 

objednávateľom objedná písomne, telefonicky alebo osobne (s dodatočným 

doručením písomnej objednávky) umiestnene veľkoobjemového kontajnera 

na určenom mieste a jeho vyprázdnenie. Poskytovateľ je potom povinný vykonať 

vývoz odpadu z určených kontajnerov najneskôr v priebehu troch pracovných dní od 

oznámenia požiadavky objednávateľom. 

 Poskytovateľ poskytne objednávateľovi formou prenájmu potrebný počet 

jednotlivých druhov kontajnerov na vývoz odpadu. V tomto prípade je poskytovateľ  

povinný starať sa o ich technickú a hygienickú spôsobilosť počas trvania zmluvného 

vzťahu s objednávateľom. Objednávateľ zodpovedá za škody spôsobené na 

prenajatých kontajneroch a je povinný ich nahradiť. 

 Zberné nádoby môžu byť pristavované aj opakovane podľa požiadavky 

objednávateľa. 

 

Článok 5                                                                            

ZMLUVNÉ PODMIENKY 

1. Zber a preprava komunálnych odpadov bude vykonávaná podľa požiadaviek definovaných 

zodpovedajúcimi Všeobecne záväznými nariadeniami objednávateľa. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje platiť dohodnutú cenu za poskytnuté služby a v prípade potreby 

poskytnúť primeranú súčinnosť. 

3. Poskytovateľ je povinný uskutočňovať vývoz odpadu podľa zmluvne určeného intervalu 

vývozu. Poskytovateľ je povinný uskutočniť náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné 

dodržať dohodnutý harmonogram vývozu (poveternostné podmienky, porucha zberového 

vozidla a pod.) najneskôr do 48 hodín. 

4. Pri omeškaní poskytovateľa s termínom poskytovania služby, si môže objednávateľ uplatniť 

pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania, za každý jednotlivý prípad presahujúci 

omeškanie 48 hodín oproti dohodnutému harmonogramu.  

5. Mimoriadny vývoz odpadu uskutoční poskytovateľ len na základe písomnej objednávky 

objednávateľa. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje informovať občanov o pravidlách a podmienkach vykonávania 

aktivít v oblasti nakladania s odpadmi a obe strany sa dohodli, že v tejto oblasti budú úzko 

spolupracovať. 

7. Objednávateľ má právo dohliadnuť na výkon predmetu Zmluvy. K tomu oprávnená osoba má 

právo predložiť písomne oprávnené námietky, poskytovateľ zabezpečí ich odstránenie, ak 

zavinenie zapríčinil. 



8. Pri výskyte iného odpadu ako je komunálny odpad na stanovištiach odpadových nádob, 

poskytovateľ upovedomí o vzniknutej situácii objednávateľa a zabezpečí adekvátne kroky na 

jeho odstránenie. Poskytovateľ nie je povinný odstrániť odpad nachádzajúci sa mimo 

stanovišťa. 

9. Poskytovateľ je pri manipulácii s odpadovými nádobami a kontajnermi povinný dodržiavať 

všetky platné právne normy v oblasti nakladania s odpadmi a zásady bezpečnosti práce. 

 

                           Článok 6                               

MIESTO ULOŽENIA ODPADU 

1. Miestom pre zneškodňovanie odpadov z územia objednávateľa je zmluvná skládka odpadov 

poskytovateľa. 

 

  Článok 7                                                                                   

CENY A PLATBNÉ PODMIENKY 

1. Cena za poskytnutie služby je výsledkom verejného obstarávania. Jednotlivé ceny sú uvedené 

v prílohe č. 1 a sú stanovené v súlade s § 3 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. 

2. Cena je vyjadrená v eurách. 

3. Cena uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy je celková a zahŕňa všetky náklady súvisiace 

s poskytnutím služby v rozsahu čl. 3, t. j. manipulácia s nádobami, dopravné náklady, 

zhodnocovanie odpadov, preprava z dočasnej skládky, ostatné režijné a prevádzkové 

náklady. Poplatky za uloženie odpadov na skládke podľa zákona č. 329/2018 Z.z.  nie sú 

stanovené v celkovej sume nákladov a nie sú jej súčasťou. 

4. Poskytovateľ nie je oprávnený zmeniť výšku ponukovej ceny z dôvodu zmeny miery inflácie. 

5. Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 

6. Poskytovateľ musí poskytnutie služby vyúčtovať mesačne overiteľným spôsobom a to 

dokladom, ktorým je protokol o odbere skutočne vykonaných množstiev – vážny lístok. Cena 

za poskytnutie služby za mesiac je súčet súčinov jednotlivých množstiev uvedených 

v protokole o odbere skutočne vykonaných množstiev a príslušných jednotlivých cien podľa 

prílohy č. 1 tejto Zmluvy. 

7. Cena za poskytnutie služby bude uhradená na základe mesačných faktúr s 14 dňovou 

splatnosťou odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúry musia mať predpísané 

náležitosti podľa §71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a priložené doklady 

umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie.  

8. Ak poskytovateľ doručí nesprávne vyhotovenú alebo neúplnú faktúru, alebo nesprávne 

vyhotovené pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade 

plynie nová lehota splatnosti faktúry. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vzťahu, nie je 

možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak 

sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

10. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní  s plnením svojich peňažných záväzkov voči 

poskytovateľovi (napr. neuhradí faktúru najneskôr v deň splatnosti), je poskytovateľ 



oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvného úroku z omeškania vo výške 

0,02 % denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

Článok 8                                                                                

PREVZATIE ZODPOVEDNOSTI 

1. Zodpovednosť za manipulovanie s odpadom prevzatým podľa Zmluvy prechádza z 

objednávateľa na poskytovateľa okamihom prevzatia odpadu. 

2. Zodpovednosť za škody sa riadi ustanovením §373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

3. Pri preberaní odpadu, prípadne pri manipulácii s ním poskytovateľ nesie zodpovednosť za 

vzniknuté škody a bude vystupovať ako držiteľ odpadu v zmysle zákona 79/2015 Z. z. 

o odpadoch. 

4. Počas doby trvania tejto Zmluvy nesie poskytovateľ právnu zodpovednosť za škody 

spôsobené nedodržaním svojich povinností, vyplývajúcich z plnenia predmetu tejto Zmluvy. 

5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť a má právo odmietnuť vývoz zbernej nádoby v prípade, 

že zberná nádoba je sčasti naplnená odpadom, s ktorým nakladanie nie je predmetom tejto 

Zmluvy. 

 

Článok 9                                                                              

TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Poskytovateľ bude vykonávať predmet Zmluvy odo 

dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a to od 01.04.2021 do 31.03.2023. 

2. Zmluvné strany majú právo vypovedať túto Zmluvu, ktorú spoločne uzatvorili na základe 

verejného obstarávania, so 6 mesačnou výpovednou lehotou. Pri závažnom porušení tejto 

Zmluvy majú zmluvné strany právo vypovedať túto Zmluvu s výpovednou lehotou jeden 

mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. V prípade neprevzatia zásielky 

s výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou, sa za deň doručenia zásielky považuje deň 

uloženia zásielky na pošte. 

3. Za závažné porušenie tejto Zmluvy zo strany poskytovateľa sa pre tento účel považuje: 

 opakovane preukázateľné vykonávanie služby v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v tejto Zmluve napriek písomnému upozorneniu a ich neodstráneniu 

v určenej lehote, 

 nevykonanie požadovanej služby  ani po doručenej výzve objednávateľa v lehote do 

10 pracovných dní 

 bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedenie všetkých alebo 

časti služieb a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy na tretie osoby, ibaže ide o 

spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje poskytovateľ (dcérska spoločnosť), 

 zistenie skutočne nevykonaných služieb predložených k fakturácii. 

4. Za závažné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa sa pre tento účel považuje: 

 meškanie s úhradou faktúry podľa tejto Zmluvy viac ako 60 kalendárnych dní, 

 úhrn výšky pohľadávok po splatnosti poskytovateľa bude vyšší ako 5000 eur bez DPH. 

5. Zmluvný vzťah môže byť ukončený aj dohodou zmluvných strán. 



 

Článok 10                                                                                     

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. V prípade zmeny platnej legislatívy majú obe zmluvné strany právo požadovať od druhej 

strany také zmeny v tejto Zmluve, ktoré vyplynú z nových právnych predpisov. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán ako i ďalšie vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré nie 

sú v nej osobitne upravené, riadia sa Obchodným zákonníkom a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Pre právne pomery účastníkov plynúce 

z tejto Zmluvy je rozhodné právo SR. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory riešiť 

prostredníctvom vecne a miestne príslušného všeobecného súdu Slovenskej republiky, 

v prípade, že zlyhá pokus o zmier. 

3. Prípadné spory budú prednostne riešené vzájomnou dohodou. 

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

5. Táto Zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov povinne zverejňovanou Zmluvou, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle 

objednávateľa. 

6. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ poskytovateľovi na e-mailovú adresu 

poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomne zverené podklady, know-how, marketingové 

informácie a obdobné informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva budú považovať 

za utajené a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ich nebudú zverejňovať 

tretím osobám a budú tieto informácie chrániť. 

8. Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si túto Zmluvu 

prečítali, s jej obsahom súhlasia, nekonali v tiesni alebo iných nevýhodných podmienok a ako 

prejav slobodnej vôle urobenej vážne, určito a zrozumiteľne túto Zmluvu podpisujú. 

9. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, počet strán 8, z ktorých každá zo zmluvných 

strán obdrží po jednom vyhotovení. 

10. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že si zmluvu dôkladne prečítali a rozumejú 

ustanoveniam Zmluvy a jej prílohe, a že súhlasia so všetkým ustanoveniami a ich právnymi 

následkami. 

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je príloha: 

 č. 1 – Cenník 

 

Vo Chvojnici, dňa 31.03.2021     V Kľačne, dňa 31.03.2021 

 

 

   -----------------------------------                           ----------------------------------  

Objednávateľ       Poskytovateľ  



 

 

 

 

 


