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Zmluva o poskytovaní služieb 

uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
 
 

Čl. 1 Zmluvné strany: 

1) Objednávateľ:  Prešovský samosprávny kraj 

Štatutárny orgán  PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
Adresa:   Námestie mieru 2, 08001 Prešov 
Miesto odberu:  Námestie mieru 2, 08001 Prešov 
    Nová 76, 058 01 Poprad 
IČO:    37870475 
DIČ:    2021626332 
Kontaktná osoba:   Ing. Jaroslav Timko 
Telefón:   0908 992 555 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Č. účtu, IBAN:                   SK 54 8180 0000 0070 0051 9082 
E-mail:   jaroslav.timko@psk.sk 

a 

2) Poskytovateľ:  Brantner Poprad, s.r.o. 

Štatutárny orgán:  Ing. Tibor Papp, konateľ 
     Ing. Martin Suchý, konateľ 
Sídlo:    Nová 76, 058 01 Poprad 
IČO:    36 444 618 
DIČ:     2020016988 
IČ DPH:   SK2020016988 
Zapísaná:   OR Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 10137/P 
Telefón:   052/ 77 67 251 

0902 650 650,  Ing. Tomáš Šupek 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a. s. 
Č. účtu, IBAN:  SK27 1100 0000 0026 2084 4764 
E-mail:    poprad@brantner.sk 
 
 

Čl. 2 Predmet zmluvy 

1) Predmetom zmluvy je zber, preprava a ekologicky nezávadné zneškodnenie 
nebezpečného odpadu (ďalej aj „zber odpadu“), uvedeného v zákone č. 79/2015 Z. z. 
a vo vyhláške č. 365/2015 Z. z. pod kat. č. 18 01 03 – odpady, ktorých zber 
a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy N. 
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2) Plnenie predmetu zmluvy zabezpečí poskytovateľ v súlade s ustanoveniami zákona 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov. 

Čl. 3 Spôsob a čas plnenia, zánik zmluvy 

1) Poskytovateľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa nebezpečný biologický odpad, 
ktorý je predmetom zmluvy, z veľkokapacitných očkovacích centier, produkovaných 
výjazdovou očkovacou službou a z testovania na ochorenie COVID-19 z mobilných 
odberových miest a na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť tento odpad v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi zneškodňovať. 

2) Poskytovateľ je povinný prevziať nebezpečný odpad od objednávateľa v lehote 
do 24 hodín od telefonickej výzvy objednávateľa, ktorú je objednávateľ povinný 
potvrdiť aj e-mailom na adresu tomas.supek@brantner.sk. Zmluvné strany sa dohodli, 
že prepravu biologického odpadu môže zabezpečiť objednávateľ vlastnou dopravou 
do sídla spoločnosti poskytovateľa v niektorý z dohodnutých pracovných dní, 
t.j. utorok, streda, alebo štvrtok.  

3) V prípade, ak bude prepravu zabezpečovať Poskytovateľ, bude za toto účtovať 
prepravné náklady dohodnuté v tejto zmluve. 

4) Poskytovateľ sa pri plnení tejto zmluvy zaväzuje dodržiavať podmienky, bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a právne predpisy súvisiace s nakladaním s odpadmi, 
s ochranou životného prostredia a verejného zdravia. 

5) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022.  

6) Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu ktoroukoľvek zo zmluvných strán, 
pričom zmluvné strany sa dohodli na mesačnej výpovednej dobe. 

7) Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúcom po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená. 

Čl. 4 Platobné podmienky, sankcie 

1) Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a pozostáva z ceny za množstvo 
odpadu v tonách plus cena za dopravu v prípade, že poskytovateľ bude zabezpečovať 
aj dopravu a manipuláciu/prestoj  ak vznikne,  takto: 
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a) 18 01 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným 
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy N   2 500,- € / tona bez DPH 

b) Dohodnuté ceny za dopravu a manipuláciu realizované poskytovateľom: 

(1) Do 1t / 1 km      0,95 € bez DPH 
(2)  Nad 1t / 1km      1,45 € bez DPH 
(3) Manipulácia COVID      10,00 € bez DPH 
(4)  Zbytočný prestoj zavinený objednávateľom  30,00 € / 1 hod bez DPH 

c) Dohodnuté ceny za manipuláciu pri preprave zabezpečovanej objednávateľom: 

(1) Manipulácia COVID      10,00 € bez DPH 
(2)  Zbytočný prestoj zavinený objednávateľom  30,00 € / 1 hod bez DPH 

2) Objednávateľ je povinný dohodnutú cenu uhradiť na základe faktúry vystavenej 
poskytovateľom po poskytnutí služby, t.j. po prevzatí odpadu. Faktúra je splatná 
do 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

3) Úhrada bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa uvedený 
v článku 1 tejto zmluvy, variabilný symbol je číslo faktúry, konšt. symbol 0308.  

4) V prípade omeškania s úhradou faktúry, poskytovateľ má právo účtovať úrok 
z omeškania vo výške 0,03% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.  

5) V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatnej faktúry, poskytovateľ nie je 
povinný nebezpečný odpad určený na zneškodnenie od objednávateľa odoberať. 

6) V prípade, že poskytovateľ neprevezme odpad od objednávateľa v lehote do 24 hodín 
od doručenia emailu objednávateľa, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty zo strany poskytovateľa vo výške 50,- € za každé porušenie tejto povinnosti 
a to aj opakovane. 

Čl. 5 Zber odpadu 

1) Frekvenciu vývozu odpadu určí objednávateľ podľa reálnych potrieb a v závislosti 
od intenzity očkovania. Predpokladaná periodicita odovzdávania je dva krát 
v kalendárnom mesiaci. 

2) Odpad určený na zneškodnenie musí byť uložený v prepravných dvojito sáčkovaných 
polyetylénových vreciach. 

3) Hmotnosť jedného prepravného vreca s odpadom môže byť maximálne 15 kg. 

4) Prepravné vrecia musia byť viditeľne označené identifikačným lístkom s uvedením 
druhu odpadu a označením COVID a musia byť previazané špagátom. 
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5) Jednorazové striekačky musia byť uložené v plastových obaloch viditeľne označené 
COVID a s uvedením druhu odpadu. 

6) Dezinfekciu skladiska, resp. odberného miesta, kde bol nebezpečný odpad 
uskladňovaný, zabezpečí objednávateľ. 

7) Poskytovateľ vydá objednávateľovi protokol o odovzdaní a prevzatí odpadu, 
odsúhlasený a potvrdený zmluvnými stranami, ktorý obsahuje minimálne dátum, druh 
a množstvo odpadu. 

8) Od momentu prevzatia odpadu na prepravu je poskytovateľ zodpovedný 
za manipuláciu s týmto odpadom a za jeho zneškodnenie v súlade s platnými 
právnymi predpismi. 

Čl. 6 Záverečné ustanovenia 

1) Všetky listiny a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len 
„oznámenia“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými 
poštou, alebo osobne na adresy uvedené v čl.1 tejto zmluvy. Písomnosti 
informatívneho charakteru môžu vyť doručované e-mailom, alebo prostredníctvom 
telefónu formou SMS správy. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa 
za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo  odmietol prevziať, alebo 
na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná 
na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi, i keď sa adresát 
o tom nedozvedel. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom, prostredníctvom SMS 
správy, alebo oznamované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 15.00 hod., 
považuje sa za doručené v momente potvrdenia o osobnom prevzatí, potvrdenia 
o prevzatí e-mailovej alebo SMS správy, inak v nasledujúci pracovný deň, aj keď si ju 
adresát neprečítal. 

2) Práva a povinnosti oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi 
(čl.2 bod 2). 

3) Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomnej zmeny 
zmluvy podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

4) Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých 
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane. 

5) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri 
vyhotovenia a poskytovateľ jedno vyhotovenie. 

6) Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona 
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č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web sídle objednávateľa. 

7) Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tejto zmluvy sa oboznámili 
s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že táto zmluva bola 
vyhotovená na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak 
jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom. 

 

V Prešove, dňa  16. 02. 2022 
 
 
 
 
 
 v. r.     v. r.      v. r. 
 
........................................        ...................................                    ............................................ 
Brantner Poprad, s.r.o. Brantner Poprad, s.r.o.         Prešovský samosprávny kraj 
   Ing. Tibor Papp     Ing. Martin Suchý                 PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

       konateľ     konateľ       predseda  
 
 
 
 
 
Dátum zverejnenia zmluvy: 17.03.2022 
 
Dátum účinnosti zmluvy:  18.03.2022 


	Bez názvu

