
Zmluva o vzájomnej spolupráci 
(§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

1. AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o 

 Sídlo spoločnosti:  Osvetová 24, 821 05 Bratislava 

IČO:                       36357065  

v zastúpení: RNDr. Petrom Krasnecom PhD., MBA a Ing. Vítězslavom Tymrom, 

konateľmi spoločnosti 

 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 40469/B 

 

 (ďalej ako „ poskytovateľ“) 

a 

2. Mesto Senec 

 Sídlo: Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec 

 IČO: 00305065  

 v zastúpení: Ing. Karolom Kvalom, primátorom mesta Senec 

 

 (ďalej ako „ prijímateľ“) 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Vzhľadom na to, že poskytovateľ a prijímateľ sú obchodnými partnermi v oblasti odpadového 

hospodárstva na základe uzatvorenej Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálnych 

odpadov zo dňa 4. 11. 2010, kde okrem samotného plnenia Zmluvy zabezpečujú a  realizujú 

investície do rozvoja odpadového hospodárstva za účelom zabezpečenia zvýšenia efektívnosti 

a hospodárnosti pri vynakladaní verejných prostriedkov na území mesta Senec a priľahlých obcí 

a v rámci podpory zamestnanosti vytvárajú na ich území nové pracovné miesta súvisiace 

s činnosťami pri nakladaní s odpadmi v regióne, dohodli sa na uzatvorení tejto Zmluvy 

o vzájomnej spolupráci (ďalej len „Zmluva“) ako aj na ďalšom rozšírení spolupráce v tejto oblasti 

a spoločnom postupe založenom na vzájomnom partnerstve a dôvere.  
 

2. Táto zmluva sa uzatvára na základe dobrovoľnej a vzájomnej dohody zmluvných strán,  upravuje 

a vymedzuje predmet, účel, cieľ a formy spolupráce vo vymedzenej oblasti spoločného záujmu  

poskytovateľa a prijímateľa. 
 
 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní 

a rozvíjaní spolupráce v oblasti odpadového hospodárstva a skvalitňovania služieb v tejto oblasti 

a úhrada prijímateľovi  účelovo viazaných prostriedkov na financovanie aktivít enviromentálneho 

charakteru na  území mesta Senec. 

 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ sa za  účelom splnenia predmetu zmluvy   zaväzuje pre prijímateľa  zabezpečiť 

nasledovné právne úkony:     



                                     
a) každý kalendárny rok poskytnúť prijímateľovi  účelovo viazané prostriedky na financovanie 

aktivít enviromentálneho charakteru na  území mesta Senec vo výške uvedenej v Článku V ods. 1 

tejto zmluvy s termínom prvého poskytnutia finančných prostriedkov  za rok 2015 a ich 

vyplatením v mesiaci január 2016. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať uvedený účelový 

príspevok počas celej doby trvania prevádzky skládky odpadov v meste Senec, časť Červený 

Majer; 

 

b) pri rozširovaní skládky odpadov nachádzajúcej sa v katastri mesta Senec, časť  Červený Majer sa 

poskytovateľ zaväzuje, že nebude zasahovať do susediaceho Martinského lesa t.j. nedôjde 

k výrubu žiadnych lesných porastov; 

 

c) počas prevádzky skládky odpadov v katastri mesta Senec, časť Červený Majer sa poskytovateľ 

zaväzuje  zohľadňovať výšku ceny  za zneškodňovanie odpadov voči  prijímateľovi, tak aby cena 

pre prijímateľa bola vždy najnižšia oproti cenám účtovaným ostatným zmluvným subjektom 

poskytovateľa a za tým účelom za zaväzuje poskytnúť prijímateľovi pravidelné informácie 

o aktuálnom cenníku služieb za zneškodňovanie odpadov ostatných zmluvných subjektov; 

 

d) umožniť prijímateľovi sprístupniť a využívať bezodplatne pozemky vo svojom vlastníctve pre 

možnosť a za účelom vytvorenia podmienok na zberný dvor odpadov, ktorý bude slúžiť pre 

občanov mesta Senec, a to v priebehu roka 2016 a počas celej doby trvania prevádzky skládky 

odpadov v meste Senec, časť Červený Majer; 

 

e) zabezpečiť pasportizáciu zberných nádob do konca roka 2016, ktorá umožní presné sledovanie 

výkonu odvozu a zneškodnenia odpadov prijímateľa; 

 

f) vybudovať triediacu linku, ktorá zefektívni a zintenzívni triedenie odpadov a to v horizonte  

najneskôr do konca roka 2016; 

 

g) byť nápomocný občanom mesta Senec pri postupnej obmene kontajnerov na odpady pre 

domácnosti v rámci IBV a KBV v záujme zjednotenia druhov kontajnerov a odpadkových košov 

s technickými možnosťami vozového parku poskytovateľa a za zvýhodnených cenových 

podmienok, a to najneskôr do konca roka 2017; 

 

h) podieľať sa na výchovno-vzdelávacích aktivitách prijímateľa v oblasti enviromentálnych aktivít, 

odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia, a to priebežne ako obchodný partner, 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálnych odpadov. 

 

2. Prijímateľ sa zaväzuje vyvíjať súčinnosť a  spoluprácu s poskytovateľom pri plnení záväzkov 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy a poskytované plnenie poskytovateľa prijať.   

 

3. Zmluvné strany sa zväzujú, že pri plnení predmetu zmluvy budú voči sebe vystupovať ústretovo, 

vzájomne sa včas informovať o všetkom, čo sa týka oblasti spolupráce a spolu pôsobnosti pri 

všetkých aktivitách potrebných na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy a zohľadňovať túto Zmluvu pri 

príprave ostatných súvisiacich dokumentov. Pri ich realizácii postupovať v súlade s platnými 

právnymi predpismi SR  

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky a ciele tejto Zmluvy  je možné dosiahnuť len vzájomnou 

spoluprácou ako aj spoluprácou s orgánmi územnej samosprávy, verejnej správy a súkromného 

sektora. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že pri napĺňaní cieľov a záväzkov tejto Zmluvy budú postupovať  v 

súlade so zásadami ekologickej rovnováhy, spolupracovať pri zachovaní ochrany životného 

prostredia dotknutého územia a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja. 

 



6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neposkytnú tretej osobe také informácie, ktoré vyžadujú vopred 

dohodnutý súhlas druhej zmluvnej strany. 

 

7. Každá zo zmluvných strán je povinná sa zdržať akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť 

alebo sťažiť dosiahnutie účelu tejto Zmluvy.  

 

 

Článok V. 

Úhrada finančných prostriedkov a platobné podmienky 

 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje uhradiť  prijímateľovi  účelovo viazané prostriedky na financovanie 

aktivít enviromentálneho charakteru na  území mesta Senec každoročne vo výške 4.000 EUR, s 

termínom prvého poskytnutia finančných prostriedkov  za rok 2015 a ich vyplatením v mesiaci 

január 2016 a následne každý január príslušného kalendárneho roka.  

 

2. Prijímateľ vystaví poskytovateľovi faktúru v súlade so zákonom a za podmienok dohodnutých 

v Článku V ods. 1 tejto Zmluvy.  

  

 

 

Článok VI. 

Sankcie 

 

1. Poskytovateľ sa v prípade porušenia, resp. nesplnenia ktoréhokoľvek záväzku vyplývajúceho 

z Článku IV ods. 1, písm. a) až h) tejto Zmluvy zaväzuje prijímateľovi uhradiť zmluvnú pokutu 

vo výške 500,- € za každý mesiac omeškania so splnením si príslušnej povinnosti vyplývajúcej 

z Článku IV ods. 1, písm. a) až h) tejto Zmluvy, ak sa preukáže, že nesplnenie záväzku nebolo 

spôsobené okolnosťami vylučujúci zodpovednosť alebo nesplnenie záväzku spôsobil prijímateľ 

svojou nesúčinnosťou.  Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť splniť záväzky 

poskytovateľa vyplývajúce z Článku IV ods. 1, písm. a) až h) tejto Zmluvy. 
 

2. Zaplatením  zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezaniká právo poškodenej zmluvnej strany na 

náhradu škody v plnom rozsahu, ktorá jej vznikla porušením povinnosti, na ktorú je viazaná táto 

zmluvná pokuta. V prípade, že zmluvná strana povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú 

pokutu, túto skutočne uhradí v celom rozsahu, má poškodená strana právo na náhradu škody len v 

tom rozsahu, v ktorom táto prevyšuje poškodenej strane riadne uhradenú zmluvnú pokutu. 

 

 

Článok VII. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany zodpovedajú za všetky škody, ktoré spôsobia pri výkone činnosti podľa tejto 

zmluvy alebo v dôsledku porušenia alebo nesplnenia povinností vyplývajúcich mu z právnych 

predpisov a z tejto Zmluvy. 

 

2. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú výkonom činnosti podľa nevhodných, resp. 

neodborných pokynov prijímateľa, ak na možnosť vzniku škody poskytovateľ prijímateľa vopred 

písomne upozornil. 

 

3. Pri zabezpečovaní tejto spolupráce sú zmluvné strany povinné postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Pri poskytovaní spolupráce poskytovateľ a prijímateľ sú povinní rešpektovať 

príslušné ustanovenia tejto Zmluvy, všeobecné záväzné právne predpisy a rozhodnutia vydané 

príslušnými orgánmi štátnej správy. 

 



Článok VIII. 

Platnosť a účinnosť  zmluvy 

 

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú, počas celej doby trvania prevádzky skládky odpadov 

v meste Senec, časť Červený Majer. 

 

2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.  

 

3. Prijímateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že poskytovateľ bude viac ako 60 dní v 

omeškaní s úhradou uvedenou v Článku V tejto Zmluvy. 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pre vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a pre ktoré neplatia osobitné ustanovenia tejto zmluvy, platia 

predpisy a ustanovenia vyplývajúce z Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.  

 

2. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, zostáva 

platnosť ostatných ustanovení Zmluvy nedotknutá. V prípade, že nastane situácia podľa 

predchádzajúcej vety, zmluvné strany sa bez zbytočného odkladu dohodnú na nahradení takéhoto 

ustanovenia takým ustanovením, ktoré zachová kontext a celkový právny a ekonomický účel 

daného ustanovenia ako aj samotnej Zmluvy. 

 

3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody obidvoch zmluvných 

strán, a to v písomnej forme. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnocenných rovnopisoch, z 

ktorých po ich podpise oprávnenými zástupcami zúčastnených zmluvných strán po jednom 

rovnopise obdrží poskytovateľ a po jednom rovnopise obdrží prijímateľ. 

 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné 

prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné a že zmluva nebola uzatvorená v tiesni prípadne za 

nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom zmluvy ju oprávnení 

zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú. 

 

5. Túto Zmluvu prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa 10.12.2015 

uznesením č. 122/2015. 

 

V Senci,  dňa 29.12.2015   V Senci,  dňa 29.12.2015 

 

 

        Za poskytovateľa                                    Za  prijímateľa  

 

 „podpísané“      „podpísané“ 

............................................         .......................................... 

RNDr. Peter Krasnec PhD., MBA             Ing. Karol Kval 

 konateľ                    primátor 

 

 „podpísané“ 

............................................. 

 Ing. Vítězslav Tymr 

 konateľ 


