
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. 007/16/11 
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva") 

1. Objednávateľ; 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
Tel.: 
E mail: 

I. 

Zmluvné strany 

Mesto Senec 
Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál, primátor 
00 305 065 
2020662237 
OTP Banka 
6602821006/5600 
SK9356000000006602821006 
02/20205101 
urbanovan(5)senec.sk 

(ďalej len „objednávateľ"] 

GMG.SC, spol. s r.o. 
Fándlyho 3, 903 01 Senec 
Ing. Gabriel Klokner, konateľ 
46 617 655 
2023476037 
SK2023476037 
VÚB a.s. Bratislava 
2999747458/0200 
SK05 0200 0000 0029 9974 7458 
02/45 92 4701 
klokner@vppsenec.sk 

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 
80453/B 

Poskytovateľ: 
Sídlo: 
Koná prostredníctvom: 
IČO : 
DIČ: 
IČDPH : 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
IBAN: 
Tel: 
E-mail: 

(ďalej len „poskytovate/"") 

II. 
Preambula 

1. Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení služieb spočívajúcich vo vykonaní 
predmetu zmluvy. 

2. Poskytovateľ prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne kvalifikovaní 
a spôsobilí k vykonávaniu týchto služieb podľa slovenských právnych predpisov a noriem a tieto 
služby objednávateľovi ponúka. 

III. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa, že v súlade so svojou súťažnou ponukou zo dňa 
30. 8. 2016 v rámci vyhláseného verejného obstarávania realizovaného postupom podlimitnej 
zákazky bez využitia elektronického trhoviska, v súlade výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou 
vo vestníku č. 158/2016 zo dňa 16. 8. 2016 pod číslom 12183 - WYS a súťažnými podkladmi, 
zabezpečí pre objednávateľa vykonanie kompletných služieb v rámci odstránenia nelegálnych 
skládok odpadu v katastrálnom území mesta Senec (ďalej len „služby") 

1 

mailto:klokner@vppsenec.sk


2. Odstránenie nelegálnych skládok odpadu v katastrálnom území mesta Senec bude pozostávať 
z nasledovných činností: 

2.1 Zber odpadu. Aktivita pozostáva z dvoch fáz. Najprv bude realizovaný triedený zber podľa 
určených komodít a následne sa bude realizovať tzv. ostatný zber, ktorý pozbiera odpad, 
ktorý zostal po triedenom zbere. Odpad bude zbieraný ručne, ale aj príslušnými technickými 
mechanizmami, t.j. nakladačom alebo UNC strojom. 

2.2 Vytriedenie odpadu. Prvotná fáza triedenia odpadu sa bude realizovať triedeným zberom 
podľa druhov jednotlivých komodít, ktoré sa tu nachádzajú. Ostatný zber bude ešte raz 
vysypaný na určenom mieste kde sa dotriedi. Triedenie bude vykonávané mechanicky a na 
separáciu triedeného odpadu budú pristavené kontajnery. 

2.3 Odvoz a uloženie odpadu. Odvoz odpadu sa bude realizovať na základe zistených komodít, 
t.j. časť odpadu bude následne spracovaná, zvyšný odpad, ktorý nebude možné zhodnotiť, 
bude uložený na skládke odpadu, ktorá spĺňa podmienky zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo s udeleným integrovaným povolením podľa 
zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2.4 Sanácia miesta do pôvodného stavu. V priestoroch po likvidácii čiernych skládok budú 
vykonané terénne úpravy - zarovnanie terénu, výrez náletových drevín, zatrávnenie a 
zavlažovanie. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje služby vykonané v zmysle tejto zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu 
podľa skutočne dodanej služby a platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ukončenie 
jednotlivých činností tak ako sú uvedené v predchádzajúcom bode tejto zmluvy bude potvrdené 
podpísaním čiastkového protokolu. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, najmä - zabezpečí prístup 
k nelegálnym skládkam. 

5. Poskytovateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia, že sú mu 
známe technické podmienky na realizáciu a že disponuje dostatočnými kapacitami, technickým 
vybavením a potrebnými odbornými znalosťami. 

6. Poskytovateľ odpad zlikviduje v súlade splatnou legislatívou SR. K odobratému odpadu je 
poskytovateľ povinný vystaviť vážny list. 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje, že služby v zmysle tejto zmluvy bude vykonávať v úplnom súlade 
s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä predpismi o ochrane životného 
prostredia (predovšetkým zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov), predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o požiarnej ochrane. 

8. Poskytovateľ sa zaväzuje minimalizovať tvorbu medziskládok presúvaných materiálov a zabezpečiť 
pracovisko proti šíreniu prašnosti a hluku. Ďalej sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť postup prác 
tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich prístupových komunikácií pri výkone činností spojených 
s poskytovaním služby pričom po ukončení prác prevedie ich vyčistenie a uvedenie do pôvodného 
stavu. 

9. Poskytovateľ musí byť poistený v súvislosti s vykonávaním predmetu tejto zmluvy platnou poistnou 
zmluvou na poistenie svojej zodpovednosti za škodu počas platnosti tejto zmluvy. 

IV. 
Dodacia lehota a miesto plnenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 1 kalendárneho mesiaca odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi včas a v potrebnej 
kvalite potrebnú súčinnosť, najmä - zabezpečí prístup k nelegálnej skládke. 
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2. Miestom poskytnutia služieb je katastrálne územie mesta Senec, umiestnenie jednotlivých 
nelegálnych skládok odpadu je bližšie špecifikované v SP časti B Opis Predmetu zákazky, ktorý tvorí 
prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

3. Služba sa považuje za vykonanú až dňom podpisu protokolárneho potvrdenia o poskytnutí služby 
objednávateľom (ďalej len „preberací protokol"). Preberací protokol ako doklad o poskytnutí služby 
bude obsahovať súpis všetkých poskytnutých služieb v požadovanej kvalite a v rozsahu dohodnutom 
v tejto zmluve. Nevyhnutným predpokladom podpisu preberacieho protokolu je poskytnutie služieb 
v požadovanej kvalite a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve, pričom ak poskytnuté služby budú 
vykazovať vady a/alebo nebudú poskytnuté v súlade s touto zmluvou, všetky nedostatky ša spíšu 
do záznamu o odstránení vád pričom sa určí lehota ich odstránenia. Po riadnom odstránení všetkých 
zistených vád sa táto skutočnosť uvedie do záznamu spoločne s uvedením dátumu ich odstránenia. 

V. 
Zmluvná cena, spôsob fakturácie a platobné podmienky 

1. Cena za poskytnutie služby je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania s predmetom 
„Odstránenie nelegálnych skládok na území mesta Senec", vyhláseného výzvou na predkladanie 
ponúk č.12183 - WYS dňa 16. 8. 2016 vo Vestníku verejného obstarávania č. 158/2016. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na jednotkových cenách za služby poskytované v zmysle tejto zmluvy, 
uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktoré sú zhodné s cenami, ktoré predložil poskytovateľ 
v postavení uchádzača v rámci procesu verejného obstarávania identifikovaného v bode 1 tohto 
článku zmluvy. V uvedených jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa 
súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na 
poskytnutie služby. 

3. Poskytovateľ je oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú cenu a objednávateľ je povinný zaplatiť 
poskytovateľovi zmluvnú cenu po podpise preberacieho protokolu objednávateľom a po tom, ako 
budú riadne odstránené všetky v zázname o odstránení vád uplatnené vady. Kontrola dodaných 
služieb sa bude uskutočňovať za prítomnosti zástupcov obidvoch zmluvných strán. Tieto skutočnosti 
budú podkladom pre vystavenie faktúry na zmluvnú cenu a prílohami tejto faktúry budú: 

kópia preberacieho protokolu, 
záznam o odstránení vád, 
vážne lístky a doklad o uložení odpadu. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že uvedená lehota na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom 
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

5. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však: 
a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo; 
b) názov a adresu sídla objednávateľa a poskytovateľa a adresu, na ktorú má byť faktúra 
zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH poskytovateľa aj objednávateľa; 
c) číslo zmluvy; 
d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN); 
e) dátum dodania plnenia; 
f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti; 
g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú 
fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta; 
h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty; 
i) pečiatku a podpis poskytovateľa; 
j) prílohy v zmysle tejto zmluvy. 

Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá poskytovateľ v plnom rozsahu. 
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6. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, objednávateľ 
sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti faktúru poskytovateľovi s uvedením všetkých 
nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 
lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

7. Poskytovateľ zašle objednávateľovi faktúru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach. 

8. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 
poskytovateľa. 

9. Poskytovateľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku 
vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. 

VI. 
Záruka - zodpovednosť za vady 

1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch poskytnutej služby stanovených touto 
zmluvou a/alebo rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 

2. Poskytovateľ zodpovedá za to, že poskytnuté služby budú vykonané v súlade s podmienkami tejto 
zmluvy podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území 
Slovenskej republiky. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré majú poskytnuté služby v okamihu ich 
odovzdania objednávateľovi a za vady služieb, ktoré sa vyskytnú pri ich prevzatí. 

3. Objednávateľ je povinný vady poskytnutých služieb bez zbytočného odkladu oznámiť 
poskytovateľovi písomne na jeho adresu uvedenú v tejto zmluve. V oznámení o vadách (reklamácii) 
musí objednávateľ vady špecifikovať a uviesť, aký nárok z vád si uplatňuje. Poskytovateľ je povinný 
do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto bodu rozhodnúť o oprávnenosti 
resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi. Ak 
poskytovateľ ani po uplynutí troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o vadách neoznámi 
objednávateľovi svoje rozhodnutie o oprávnenosti resp. neoprávnenosti reklamácie, má sa za to, že 
reklamáciu objednávateľa poskytovateľ uznal za oprávnenú. 

4. Objednávateľ je oprávnený v prípade uplatnenia zodpovednosti za vady uplatniť tieto nároky: 
4.1. bezplatné odstránenie vád opravou, ak sú vady odstrániteľné, 
4.2. požadovať zľavu vo výške 20 % z ceny poskytnutých služieb, ak ide o vadu neodstrániteľnú, 
alebo odstrániteľnú s neprimeranými nákladmi, 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že vybaví reklamáciu objednávateľa bez zbytočného odkladu po doručení 
oznámenia o vadách, najneskôr však do piatich pracovných dní od jeho obdržania. V opačnom 
prípade je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

6. V prípade, že poskytovateľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa bodu 6 tohto 
článku napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej 
osobe na náklady poskytovateľa. 

VII. 
Zodpovednosť za škodu 

1. Poskytovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 
s poskytnutím služby podľa tejto zmluvy. 

2. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v 
dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany poskytovateľa, je poskytovateľ za 
tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady 
vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

3. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom poskytovateľa na pozemky tretích osôb, alebo 
ich poškodením spôsobeným poskytovateľom pri poskytovaní služby alebo ak dôjde k poškodeniu 
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majetku tretích osôb spôsobeného poskytovateľom v súvislosti s poskytovaním služby, 
zodpovednosť nesie poskytovateľ. 

4. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej poskytovateľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 
zodpovedá poskytovateľ. 

VIII. 
Zmluvné pokuty 

1. V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím služby má objednávateľ právo uplatniť voči nemu 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5% celkovej zmluvnej ceny za každý začatý deň omeškania, maximálne 
však 
do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny. 

2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry má poskytovateľ právo na úrok z omeškania vo 
výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude 
inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto 
dojednania je poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z 
hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá 
neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

4. Ak bude poskytovateľ v omeškaní s odstránením vád uvedených v záznam o odstránení vád 
v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za 
každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia. 

5. V prípade nesplnenia povinností poskytovateľa podľa článku XI. bod 8 tejto zmluvy je poskytovateľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny predmetu zmluvy. 

6. Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, 
ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný. 

Článok IX. 
Využitie subdodávateľov 

1. Poskytovateľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „subdodávatelia") vrátane ich 
zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas 
poskytovania služby. Všetky dokumenty, ktoré prevezme poskytovateľ od objednávateľa, sú dôverné 
a môže ich použiť výlučne na účely plnenia tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov 
(identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto 
zmluvy je poskytovateľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi. 

3. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek 
subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 
ods.l písm. b) ZVO, ako aj povinnosť podľa § 56 ods. 16 ZVO v prípade subdodávateľa, ktorého 
plnenie na predmete zákazky je najmenej 50% z hodnoty plnenia tejto zmluvy. Najneskôr 7 dní pred 
prijatím subdodávky od nového subdodávateľa alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým 
subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je poskytovateľ povinný oznámiť 
objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za 
nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň 
predložiť poskytovateľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti 
osobného postavenia v rozsahu požadovanom v ust. § 41 ods. 1 písm. b) ZVO.Až do splnenia tejto 
zmluvy je poskytovateľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom 
subdodávateľovi. 
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4. Povinnosti uvedené v bodoch 1. a 2. tohto článku zmluvy nie je poskytovateľ povinný plniť v prípade 
subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary. 

5. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. 
neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účastipodľa ust. § 41 ods.l písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky 
podľa ust. § 41 ods.l písm. b) ZVO alebo povinnosť podľa § 56 ods. 16 ZVO v prípade subdodávateľa, 
ktorého plnenie na predmete zákazky je najmenej 50% z celkového plnenia predmetu zákazky), má 
objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% zo zmluvnej 
ceny, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane. 

X. 
Ukončenie zmluvy 

1. Zmluva môže zaniknúť: 
1.1 dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov 

a pohľadávok, 
1.2 odstúpením od zmluvy. 

2. Objednávateľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v prípade, ak poskytovateľ dotácie -
Slovenská agentúra životného prostredia, Environmentálny fond neuzavrie zmluvu o poskytnutí 
podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, resp. odstúpi od poskytnutia dotácie na 
predmet tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka aj v nasledovných prípadoch: 

3.1 poskytovateľ sa dostal do omeškania s poskytnutím služby o viac ako 30 dní, 
3.2 poskytovateľ nezačne, preruší alebo zastaví poskytovanie služby z iných dôvodov ako 

dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré poskytovateľ nemohol 
predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, 
ktorú možno od neho požadovať, 

3.3 ak objednávateľ zistí, že poskytovateľovi bola právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie 
práva uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že si riadne a včas, vôbec alebo v 
podstatnom rozsahu nesplnil svoju povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy 
uzavretej s osobou, ktorá mu bola subdodávateľom. 

4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto článku odstúpiť od tejto 
zmluvy aj v prípade, ak poskytovateľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto 
zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade 
oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany 
poskytovateľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní poskytovateľa 
na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri 
ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie 
lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

5. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka aj v prípade ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry 
vystavenej podľa článku V. tejto zmluvy o viac ako 60 dní. 

6. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s 
výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté 
zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto 
zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do 
momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a 
prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností poskytovateľa 
podľa bodu 8 tohto článku zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby 
Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa 
prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy. 
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7. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej 
zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od zmluvy predmet zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola 
vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, sa stáva výhradným majetkom objednávateľa. 

8. Po odstúpení od zmluvy je poskytovateľ povinný: 
8.1 počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi 

nedokončením poskytnutia služby príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať 
všetky potrebné opatrenia, 

8.2 odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie poskytnutia služby, ako 
aj podklady, ktoré poskytovateľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 

8.3 písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 
dokončenie predmetu zmluvy. 

XI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli zhotoviteľom použité na preukázanie splnenia 
podmienok účasti; NEAPLIKOVALO SA. 

2. Osoby uvedené v bode 1. tohto článku zmluvy zodpovedajú za plnenie tejto zmluvy spoločne 
a nerozdielne spolu so zhotoviteľom v zmysle ust. § 511 ods.l Občianskeho zákonníka ( zákon č. 
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Ak dlh voči objednávateľovi splní zhotoviteľ alebo jedna 
z osôb uvedených v bode 1. tohto článku zmluvy, povinnosť ostatných zanikne. Veľkosti podielov na 
dlhu u jednotlivých dlžníkov nie sú predmetom tejto zmluvy. Osoby uvedené v bode 1. tohto článku 
zmluvy svoj záväzok spoločný so zhotoviteľom potvrdzujú podpisom tejto zmluvy. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle 
§ 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia.Objednávateľ si vyhradzuje odkladaciu podmienku účinnosti tejto zmluvy naviazanú na 
účinnosť Rámcovej dohody 
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. O prípadnom udelení dotácie a 
platnosti Rámcovej dohody o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu bude objednávateľ 
poskytovateľa informovať. 

4. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými 
dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade 
s príslušnými ustanoveniami ZVO. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve 
sa písomne vyjadria v lehote štrnástich pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej 
zmluvnej strane. 

5. V prípade schválenia pridelenia finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu vo výške nižšej 
než bola uvedená v žiadosti objednávateľa o poskytnutie podpory formou dotácie, je poskytovateľ 
povinný, bezodkladne od momentu keď bol o tejto skutočnosti informovaný objednávateľom, 
uzavrieť 
s objednávateľom dodatok k tejto zmluve, ktorým dôjde k zúženiu rozsahu predmetu zmluvy takým 
spôsobom, že bude realizovaná len taká časť rozsahu predmetu zákazky, ktorej hodnota bude 
zodpovedať výške finančných prostriedkov skutočne pridelených objednávateľovi. 

6. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvný vzťah sa bude riadiť 
právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný 
slovenský súd. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve 
vyhotovenia obdrží poskytovateľ. 
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8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou budú riešiť 
prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode 
zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

9. Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a 
povahou služby, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii predmetu zmluvy, a 
že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k poskytnutiu služby potrebné. 

10. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán 
nekonala 
v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, 
porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú. 

Prílohy: 
Príloha č. 1: Opis Predmetu Zákazky, 
Príloha č. 2: Ocenený výkaz výmer, 
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov 

poskytovateľ objednávateľ 
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí služby 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY. 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE PREDMET ZÁKAZKY. 
1.1. Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - Odstránenie nelegálnych skládok na území mesta Senec 
v lokalitách Nitrianska, Diaľničná, Stará Sereďská cesta, Mlynský Klin. 

1.2 Predmetom zákazky je odstránenie nasledovných nelegálnych skládok: 

Nelegálna skládka odpadu Nitrianska ulica 
Register C: 
LV 5687- parcelné číslo: 2728 
Nezaložené - parcelné číslo: 2739/9 
Nezaložené - parcelné číslo: 2738 
Nezaložené - parcelné číslo: 2737/1 
Register E: 
LV 3912 - parcelné číslo: 978 
LV 3603 - parcelné číslo: 979 
LV 3602 - parcelné číslo: 980 
LV 2858 - parcelné číslo: 1130/1 
Skládka sa nachádza na výpadovke zo Senca, na starú Nitriansku cestu, oproti Elektrovodu. Nitrianska 
ulica je obývaná najmä marginalizovanou rómskou komunitou, ktorá neberie ohľad na životné prostredie 
a pravdepodobne prispieva taktiež k tvorbe skládky v tejto lokalite. Výmera skládky : cca 1 400 m2, 
množstvo odpadu 150 t. 

Nelegálna skládka odpadu Diaľničná ulica - ovocný sad 
Register C: 
Nezaložené - parcelné číslo: 5268/1 
Register E: 
LV 5561- parcelné čísla: 3328, 3329 
LV 4498 - parcelné číslo:3331 
Skládka sa nachádza pred výjazdom na diaľnicu zo Senca do Bratislavy, pri ceste do SLVS - súkromné 
liečebno-výchovné sanatórium, v blízkosti ovocného sadu. Táto lokalita je na okraji mesta, z tohto 
dôvodu je veľmi pohodlné nechcený odpad odvážať práve sem a to nielen obyvateľmi mesta Senec, ale aj z 
priľahlých obcí. Nakoľko sa však v blízkosti nachádza súkromné liečebno-výchovné sanatórium, 
odstránenie tejto skládky je nanajvýš žiadúce. Výmera skládky: 1200 m2, množstvo odpadu 250 t. 

Stará Seredská cesta 
Register C: 
LV 6387-parcelné číslo: 5438/2 
LV 6389- parcelné číslo: 5438/3 
Nezaložené - parcelné číslo: 5438/1 
Register E: 
LV 9253- parcelné číslo: 1361 
Skládka sa nachádza na poľnej ceste, pozdĺž hlavnej Starej Sereďskej cesty. Jedná sa o hlavnú cestu, od 
odbočky na Tureň, s pokračovaním ku kruhovému objazdu, smer Šamorín. Nakoľko sa jedná o lokalitu 
blízko hlavnej cesty, je veľmi jednoduché nechcený odpad dovážať práve sem. Výmera skládky: 2 800 m2, 
množstvo odpadu 350 t. 

Cesta na Mlynský Klin 
Register C: 
nezaložené - parcelné číslo: 5426 



Register E: 
LV 9095- parcelné číslo: 3831 
LV 9253 - parcelné číslo: 3849, 3885 
Skládka sa nachádza medzi Garden Centrom a Mlynským klinom, smer Tureň. Skládka sa nachádza v 
tesnej blízkosti rodinných domov, čím sa už zmienené riziká tejto nelegálnej skládky zvyšujú. Výmera 
skládky: cca 
1 600 m2, množstvo odpadu 105 t. 

1.3 Druh odpadu na skládkach: 

Na uvedených nelegálnych skládkach sa nachádza približne rovnaký druh odpadu, v rôznom množstve. 
Jedná sa najmä o nasledovné druhy odpadu : 

- zmesový komunálny odpad (kód odpadu podľa katalógu odpadov 200301), 
- objemný odpad (kód odpadu podľa katalógu odpadov 200307), 
- stavebný odpad bez nebezpečných zložiek (kód odpadu podľa katalógu odpadov 170107), 
- opotrebované pneumatiky (kód odpadu podľa katalógu odpadov 160103), 
- papier a lepenka(kód odpadu podľa katalógu odpadov 200101), 
- sklo (kód odpadu podľa katalógu odpadov 200102), 
- obaly z plastov (kód odpadu podľa katalógu odpadov 150102). 

Jednotlivé druhy odpadu sú tvorené najmä: 
Zmes komunálneho odpadu je na uvedených skládkach tvorený najmä z odpadu zo záhrad (konáre, lístie) 
a z domácností (zvyšky jedál), 
Objemný odpad - na skládkach sa nachádzajú vyhodené sedacie súpravy, koberce a pod., 
Stavebný odpad - tehly, štrk, kusy betónu, škridle, 
Pneumatiky - staré prasknuté automobilové pneumatiky, 
Papier a lepenka - staré krabice, kartóny, 
Obaly z plastov - fľašky od nápojov, tvrdené plasty, fólie, plastové skelety z televízorov. 

1.4 Predmet zákazky sa zameriava na zabezpečenie odstránenia nezákonne umiestneného odpadu 
v lokalitách uvedených v bode 1.2 týchto SP. Predmet zákazky bude pozostávať z nasledovných činností: 

1. Zber odpadu: 
Aktivita pozostáva z dvoch fáz. Najprv bude realizovaný triedený zber podľa určených komodít a následne 
sa bude realizovať tzv. ostatný zber, ktorý pozbiera odpad, ktorý zostal po triedenom zbere. Odpad bude 
zbieraný ručne, ale aj príslušnými technickými mechanizmami, t.j. nakladačom alebo UNC strojom, 
v závislosti od vybraného dodávateľa. 

2. Vytriedenie odpadu: 
Prvotná fáza triedenia odpadu sa bude realizovať triedeným zberom podľa druhov jednotlivých komodít, 
ktoré sa tu nachádzajú. Ostatný zber bude ešte raz vysypaný na určenom mieste kde sa dotriedi. Triedenie 
bude vykonávané mechanicky a na separáciu triedeného odpadu budú pristavené kontajnery. 

3. Odvoz a uloženie odpadu: 
Odvoz odpadu sa bude realizovať na základe zistených komodít, t.j. časť odpadu bude následne 
spracovaná, zvyšný odpad, ktorý nebude možné zhodnotiť, bude uložený na skládke odpadu, ktorá spĺňa 
podmienky zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo s udeleným 
integrovaným povolením podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Akceptuje sa 
iba uloženie/likvidácia odpadu z miest z nezákonne umiestneným odpadom na skládke odpadov/spaľovni 
odpadov s udeleným súhlasom podľa §7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene niektorých 
zákonov alebo podľa §97 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



alebo s udeleným integrovaným povolením podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

4.Sanácia miesta do pôvodného stavu: 
V priestoroch po likvidácii čiernych skládok budú vykonané terénne úpravy - zarovnanie terénu, výrez 
náletových drevín, zatrávnenie a zavlažovanie. 

1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV). 
Hlavný predmet: hlavný slovník: 90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 

90511000-2 Služby na zber odpadu 
90511100-3 Zber tuhého komunálneho odpadu 

1.6. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na sumu 50 600 EUR bez DPH. 



Odstránenie nelegálnych skládok na území mesta Senec Príloha č.2 

P.č. 
! 1 > i i 

Názov aktivity ; Merná jednotka j 
• i 

i • 
Množstvo 

> i 

Jednotková j Cena celkom za j 
cena bez DPH i p o l o ^ " b e z ! ÉKÉS5S' lil DPH I 

i 
D p H ! Cena celkom za položku 

s DPH 
Skládka Nitrianska 

i. Zber Odpadu t • i 150,000_[ 27,82j_ 4 173,00j_ 834,60! 5 007,60 
2. Vytriedenie odpadu t • i i5,ooj_ io,ooJ_ 150,00|_ 3Ô,Ô6j 180,00 
3. Odvoz odpadu t i • 150,00! 2,10! 315,00! 63,00! 378,00 
4. Uloženie odpadu t i • 135,00_!_ 13,60 í 1 836,00j_ 367,20[ 2 203,20 
5. Sanácia miesta do pôvodného stavu m2 

• i 1 400,00j_ 1,50j_ 2 100,00j_ 420,00! 2 520,00 
Cena celkom za skládku Nitrianska • i • i i 8 5 7 4 , 0 0 j í 7 1 4 , 8 0 ; 1 0 2 8 8 , 8 0 

• i • i i i i i 
* Skládka Diaľničná/ovocný sad • i i i i 

1. Zber Odpadu t i • 250,0q_i_ 27,82j_ 6 955,00_j_ 1 391,00J 8 346,00 
2. Vytriedenie odpadu t • i 18,oo! io,ooj[ 180,00! 36,OOi 216,00 
3. Odvoz odpadu t i 250,00_j_ 2,10' 525,Ô0J 105,00' 630,00 
4. Uloženie odpadu t i i 232,00! 13,60! 3 155,20! 631,04! 3 786,24 
5. Sanácia miesta do pôvodného stavu m2 • 1 200,00j_ 1,50_|_ 1 800,00j_ 360,00! 2 160,00 

Cena celkom za skládku Diaľničná/ovocný sad • • • • i i 12 615,20' 2 523,04| 15 138,24 
• i i i i i 

Skládka Stará Sereďská cesta • i • • • i • • i i 
1. Zber Odpadu t i i 350,000; 27,82 J 9 737,00! í 947,40! 11 684,40 
2. Vytriedenie odpadu t i • 20,00! 10,00! 200,00! 40,00! 240,00 
3. Odvoz odpadu t i 350,00j_ 2,10j_ 735,00j_ 147,00| 882,00 
4. Uloženie odpadu t • 330,00_j_ 13,60_j_ 4 488,00! 897,60| 5 385,60 
5. Sanácia miesta do pôvodného stavu m2 i i 2 800,00 i 1,50J 4 200,00; 8 4 0 , 0 6 j 5 040,00 

I Cena celkom za skládku Sereďská cestá T • • i • • i 19 360,00! 3 872,00! 23 232,00 
i i i i i i i i i i i i i i 

Skládka Cesta na Mlynský Klin 
i. Zber Odpadu t • • 105,000j_ 27,82! 2 921,10j_ 584, Z2[ 3 505,32 
2. Vytriedenie odgadu t 

i i 5(oooj_ 10,00! 50,00Í 10,OOj 60,00 
3. Odvoz odpadu t i i 105,000! 2,10! 220,50! 44,10! 264,60 
4. Uloženie odpadu t • i 100,000j_ 13,60j_ 1 360,00j_ 272,00! 1 632,00 
5. Sanácia miesta do pôvodného stavu m2 • 1 600,000]_ 1,50_j_ 2 400,00_!_ 480,00; 2 880,00 

Cena celkom za skládku Cesta na Mlynský Klin • i • 
1 t 1 1 6 951,60- 1 390,32 j 8 341,92 

Cena celkom za všetky skládky: 47 500,801 9 500,16! 57 000,96 

V Senci dňa 30.8.2016 



Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí služby 
Zoznam subdodávateľov: 

1. 
obchodné meno: 
sídlo: 
identifikačné číslo: 
DIČ: 
DIČ SK: 
Bankové spojenie: 
Číslo bankového účtu: 
korešpondenčnú adresu: 
meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
e-mailovú adresu kontaktnej osoby: 
telefónne číslo kontaktnej osoby: 

podiel na zákazke v %: 
predmet subdodávky: 

2. 

obchodné meno: 

sídlo: 
identifikačné číslo: 
DIČ: 
DIČ SK: 
Bankové spojenie: 
Číslo bankového účtu: 
korešpondenčnú adresu: 
meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
e-mailovú adresu kontaktnej osoby: 
telefónne číslo kontaktnej osoby: 
podiel na zákazke v %: 
predmet subdodávky: 

VPP servis s.r.o., 
Svätojánska č.8, 908 51 Holíč 
36 836 516 
20 22 45 77 34 
SK 20 22 45 77 34 
VUB, a.s. Holíč 
SK12 0200 0000 0034 3893 6851 
Svätojánska £.8, 908 51 Holíč 
Karol Čambal - konateľ 
holic@stonline.sk 
034/6683159 

15 
Technická podpora 

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 

Osvetová 24, 821 05 Bratislava 
36 357 065 
20 22 18 35 15 
SK 20 22 18 35 15 
UniCredit Bank Slovakia 
SK77 1111 0000 0014 2832 7025 
Osvetová 24, 821 05 Bratislava 
RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA 
peter.krasnec@avesk.sk 
+421905363240 
25 
Uloženie odpadu 

mailto:holic@stonline.sk
mailto:peter.krasnec@avesk.sk

