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Zmluva o poskytnutí služieb č. 34/2021 
Zber, odvoz  a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/19914 Zb. v platnom znení  
v spojení s § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“) 
medzi zmluvnými stranami: 

Článok 1 
Zmluvné strany 

Objednávateľ:   
Názov:  Mesto Strážske  
Sídlo:  Námestie Alexandra Dubčeka 300/1, 072 22  Strážske 
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta 
IČO:  00325813 
DIČ:  2020742592 
Bankové spojenie: VUB banka 
IBAN: SK7502000000000033028552 
Telefón:    +421 56 /6491431                         
e-mail:    strazske @strazske.sk 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
a 
Dodávateľ:  
Obchodné meno:  FÚRA s.r.o. 
Sídlo:  SNP 77, 044 42  Rozhanovce 
IČO: 36211451 
DIČ:  2021649575 
IČ DPH:  SK2021649575 
Štatutárny zástupca:  PhDr. Miroslav Fúra, konateľ 
Osoba oprávnená na rokovanie:  PhDr. Miroslav Fúra, konateľ 
Bankové spojenie:  Prima Banka 
Číslo účtu:  4854074001/5600 
Telefón:  055/6760132 
E-mail:  fura@fura.sk 
(ďalej len „Dodávateľ“) 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)  
 

Článok 2 
Úvodné ustanovenia 

1. Táto zmluva  sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom predmetu zákazky: 
„Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu“. 

2. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb súvisiacich s odvozom biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu vzniknutého a zozbieraného na území mesta Strážske 
a  zhodnotenie odpadu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorých bližšia špecifikácia je 
uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ je podľa § 81 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) zodpovedný za nakladanie s komunálnymi 
odpadmi, ktoré vznikli na jeho území. 

4. Dodávateľ je právnická osoba, ktorej predmetom podnikania je podnikanie v oblasti nakladania 
s odpadmi. Dodávateľ prehlasuje, že je oprávnený poskytovať služby podľa tejto zmluvy. 
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Článok 3 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je: 

Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zberných nádob 
umiestených na stojiskách pri bytových domoch  v rámci intravilánu mesta Strážske. Zber sa  
uskutoční prostredníctvom vývozu zberných nádob naplnených BIO odpadom spôsobom na 
výmenu (plná zberná nádoba za prázdnu). Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre 
objednávateľa komplexné služby súvisiace s nakladaním s biologicky rozložiteľným 
kuchynským odpadom, ktorých bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1 tejto zmluvy.  

2. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri nakladaní s odpadmi 
v rámci nasledovných zložiek komunálneho odpadu vzniknutého a zozbieraného na území 
mesta Strážske  a zaradených podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg 
odpadov“) do skupiny 20 Komunálne odpady vrátane ich zložiek z triedeného zberu: 

Názov a katalógové číslo podľa katalógu odpadov Požitá skratka 
v zmluve 

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 

Zbiera sa: zvyšky ovocia, zeleniny a šupky z ich čistenia, zvyšky jedál, 
mäso, ryby, mäkké kosti , mliečne výrobky (bez obalu), potraviny po 
záruke (bez obalu) ,chlieb, cestoviny,ryžu, cereálie,  vaječné škrupiny,  
kávové a čajové zvyšky (zo sypaného čaju nie čajové vrecká)..... 

Nezbiera sa: oleje a tuky na varenie, veľké kosti, lieky, cigarety, 
kovové/plastové paličky, špáradlá..... 

 

 

BIO odpad 

 

Článok 4 
Miesto a spôsob plnenia 

1. Miestom plnenia pre účely tejto zmluvy sú stojiská pri bytových domoch  v  katastrálnom území 
mesta Strážske. 

2. Dodávateľ vyhlasuje, že bude plniť predmet zmluvy v súlade so zákonom o odpadoch 
a príslušnou legislatívou v oblasti nakladania s odpadmi. 

3. Dodávateľ je  povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, PO a ochrany životného prostredia. 

 

Článok 5 
Povinnosti zmluvných strán  

1. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) Určiť miesta – kontajnerové stojiská, na ktorých budú umiestnené zberné nádoby na BIO 

odpad Objednávateľ prehlasuje, že preberá zodpovednosť za priestor (stanovisko) nádob. 
Zároveň prehlasuje, že stanovisko nádob je v jeho vlastníctve resp. má zmluvne 
zabezpečené stanovisko nádob s treťou osobou.  Za čistotu na stanovišti mimo odvozu 
zodpovedá objednávateľ. 
 

b) Zabezpečiť zberné nádoby na BIO  odpad v počte ktorý je uvedený v prílohe č.1 
Objednávateľ zodpovedá za správny technický a hygienický stav odpadových nádob a ich 
výmenu. 



3 
 

c) Určiť oprávnené osoby na zadávanie a preberanie predmetného plnenia predmetu zmluvy. 
Oprávnené osoby majú právomoc priebežne kontrolovať predmetné činnosti a fyzicky po 
ukončení služieb na tvári miesta preberať vykonané služby. Objednávateľ si vyhradzuje 
právo zmeniť, resp. doplniť oprávnené osoby počas obdobia trvania Zmluvy; 

d) Poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť podaním potrebných informácií k realizácii 
plnenia z tejto Zmluvy; 

e) Odovzdať Dodávateľovi iba odpady Kategórie č. 3, podľa Nariadenia (ES) č.1069/2009 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa 
vedľajších živočíšnych produktov, neurčených pre ľudskú potrebu, v znení neskorších 
predpisov; 

f) Zabezpečiť, aby odpady boli triedené (samostatne biologicky rozložiteľný kuchynský 
odpad), a aby neobsahovali žiadne iné druhy odpadov; 

g) Poskytovať na písomnú výzvu Dodávateľovi všetku potrebnú a nevyhnutnú súčinnosť za 
účelom riadneho a včasného poskytovania služieb zo strany Dodávateľa; 

h) Uhradiť Dodávateľovi dohodnutú cenu za plnenie predmetu zmluvy. 
 

2. Dodávateľ sa zaväzuje: 
a) vykonávať dohodnuté služby s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne a včas, podľa 

dohodnutej frekvencie v zmysle objednávky a v súlade s oprávnenými požiadavkami 
objednávateľa; 

b) zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu a čistenie zberných nádob určených na zber BIO odpadu 
v súlade s platnou legislatívou; 

c) zabezpečiť prepravu odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi; 
d) pri nakladaní s odpadom uplatňovať hierarchiu odpadového hospodárstva; 
e) zabezpečiť vývoz odpadu zo zberných nádob, ktoré sú vhodné na uskladnenie biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu,  
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhu a množstve odpadov vyvezených zo zberných nádob 

umiestnených na stojiskách pri bytových domoch a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi, 
g) poskytnúť objednávateľovi údaje z evidencie odpadov (množstvo vyvezeného odpadu, kód 

zhodnotenia alebo zneškodnenia, nasledujúci držiteľ) vždy do 10 dní po skončení 
kalendárneho mesiaca, 

h) predložiť doklady s úplnými a pravdivými údajmi preukazujúce spôsob nakladania 
s odpadom do 10 dni po skončení kalendárneho mesiaca a na základe žiadosti 
Objednávateľa poskytnúť aj kópie dokladov, 

3. Dodávateľ má právo odmietnuť prevzatie odpadu a dohodnutú službu nevykonať, ak: 
a) obsahuje iné druhy odpadov ako sú špecifikované v čl. 3 ods. 2 tejto zmluvy.  

Dodávateľ nahlási túto skutočnosť na mestský úrad, ktorý následne zabezpečí zneškodnenie 
odpadu z danej nádoby, 

b) poskytnutie služieb nie je technicky možné. 

4. Odmietnutie prevzatia odpadu a jeho dôvod Dodávateľ oznámi Objednávateľovi bezodkladne 
v mieste plnenia Ak sa preukáže, že dôvody odmietnutia prevzatia odpadu sú spôsobené 
nesúčinnosťou Objednávateľa, alebo jeho konaním v rozpore s touto zmluvou, Objednávateľ 
stráca nárok na vykonanie služby. 

5. V prípade opakovaného odôvodneného odmietnutia podľa ods. 4 písm. a) tohto článku, sa toto 
považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany Objednávateľa s právom 
Dodávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. 

 

Článok 6 
Cena a platobné podmienky 

1. Ceny za jednotlivé položky predmetu zmluvy sú stanovené v súlade so zákonom o cenách 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, na základe predloženej ponuky Dodávateľa vo 
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verejnom obstarávaní, v ktorom bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a jeho ponuka bola 
prijatá. Jednotkové ceny za jednotlivé položky predmetu zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Takto stanovené ceny jednotlivých položiek sa budú 
uplatňovať počas celej doby trvania tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k zmene cien jednotlivých 
položiek predmetu zákazky z dôvodov, a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Dodávateľovi cenu za poskytnutie predmetu zmluvy podľa 
tejto Zmluvy, vždy po ukončení kalendárneho mesiaca a v cene zodpovedajúcej cenám za 
položky poskytovaných služieb a tovarov uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.  

3. Na základe dohody zmluvných strán jednotkové ceny stanovené pre položky predmetu zmluvy 
podľa tohto článku môžu byť upravené raz ročne vždy k 1. pracovnému dňu príslušného roka, 
a to obojstranným právnym úkonom – písomnou dohodou zmluvných strán, a to len v prípade, 
ak nastane niektorá z nižšie uvedených skutočností: 
a) z dôvodu preukázateľnej inflácie, a to výlučnej len ak tá presiahne 5% v Slovenskej 

republike vyhlásenej Štatistickým úradom SR, a to o sumu súčinu miery inflácie 
v Slovenskej republike za bežný kalendárny rok a výšky jednotlivých jednotkových cien za 
služby platených v bežnom kalendárnom roku, 

b) z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku daní, poplatkov 
a poplatku za uloženie odpadu, alebo ich nahradením, alebo vznikom nových povinností, 
a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto 
zvýšení, a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za služby, ktorých sa takáto zmena týka. 

4. Cenu za predmet zmluvy podľa článku 6. tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť na 
základe faktúry – daňového dokladu, vystavenej najneskôr do 15. dňa v mesiaci, a to súhrnne 
za predchádzajúci kalendárny mesiac, v ktorom boli služby, resp. dodávky tovaru reálne 
poskytnuté, resp. dodané. 

5. Lehota splatnosti je 15  kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi, pokiaľ 
faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu. Ak doručená faktúra bude mať vady alebo 
nedostatky, bude vrátená Dodávateľovi na úpravu a lehota splatnosti začne plynúť od jej nového 
doručenia bez vád alebo nedostatkov. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie deň 
pripísania príslušnej sumy na účet Dodávateľa. 

Článok 7 
Zmluvné pokuty a sankcie 

1. Ak budú pri kontrole plnenia povinností Dodávateľa uvedené v tejto zmluve, alebo čiastkovej 
objednávke alebo porušenia príslušných právnych predpisov súvisiacich s riadnym plnením 
predmetu zmluvy zistené nedostatky, resp. vady spôsobené Dodávateľom, Objednávateľ je 
oprávnený požadovať od Dodávateľa ich odstránenie, a to bezodkladne bez nároku na navýšenie 
úhrady za ich odstránenie.  

2. Za oneskorené platby faktúr zo strany objednávateľa si zhotoviteľ môže uplatniť  zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  

3. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok zmluvných strán na náhradu 
škody v celom rozsahu, ktorá im vznikne z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú 
zmluvnou pokutou zabezpečené. 

4. Pri opakovanom nedodržaní harmonogramu vývozu si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú 
pokutu vo výške 5 % z mesačnej fakturácie. 

Článok 8 
Doba trvania zmluvy 

1. Rámcová zmluva sa uzatvára na do určitú do  30.06.2023. (v súťažných podkladoch od 2.7.2021 
do 30.6.2023) 
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2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká uplynutím dohodnutej doby trvania podľa ods. 
1 tohto článku. 

3. Predčasne je možné túto zmluvu ukončiť: 
a) Písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ku dňu uvedenému v tejto dohode, 
b) Odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností v tejto zmluve 
c) Odstúpením od zmluvy ak nastali dôvody uvedené v § 19 zákona o verejnom obstarávaní, 

alebo z iných dôvodov pri naplnení podmienok pre odstúpenie od Zmluvy podľa ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

4. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy vždy v prípade, ak druhá zmluvná 
strana podstatne poruší svoje povinnosti stanovené touto zmluvou alebo platnou legislatívou 
v oblasti nakladania s odpadmi a Obchodným zákonníkom a súčasne, ak ani po márnom 
uplynutí lehoty 60 dní od doručenia písomnej výzvy na zjednanie nápravy a odstránenie 
prekážok pre riadne plnenie zmluvy, nezjedná nápravu. 

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia zmluvnej 
strane. 

6. Ukončením zmluvy akýmkoľvek spôsobom nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

7. Podmienky pre ukončenie zmluvy sa vzťahujú primerane aj na ukončenie vystavenej čiastkovej 
objednávky. 

Článok 9 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom zverejnenia zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody. 
V prípade, že nedôjde k dohode, zmluvné strany tejto zmluvy sa zaväzujú, že všetky spory, 
ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo 
súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia 
na príslušný všeobecný súd SR. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto zmluvy oboznamovať o všetkých 
skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych 
vzťahov založených touto zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých 
skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy druhej zmluvnej 
strany. 

4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné realizovať iba formou očíslovaných písomných 
dodatkov, ktoré budú podpísané oboma zmluvnými stranami. 

5. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane dve vyhotovenia 
a Dodávateľ jedno vyhotovenie.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tejto zmluvy, že zmluva nebola 
uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia 
zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak ich súhlasu ju podpísali.  

7. Prílohy zmluvy: Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria 
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Za Objednávateľa:                                                        Za Dodávateľa: 
   
 
 
V Strážskom, dňa .....................                                  V Košiciach, dňa ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................................                       ............................................... 
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta                      PhDr. Miroslav Fúra, konateľ 
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