
Zmluva o dielo č. 02/2013 

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

 

    Zhotoviteľ 

    Názov                        : INTA s.r.o. 

    Adresa a sídlo            : Rybárska 18, 911 01 Trenčín 

    V zastúpení                : Ing.Martin Meliš, konateľ 

    IČO                            : 34129863 

    DIČ                            : 2020386929 

    IČ DPH                      : SK2020386929 

    Bank.spoj.                  : UNICREDIT BANK 

    Č.účtu                         :  

    Zapísaný v obchodnom registri : okr.súd Trenčín, odd.Sro.,vložka č. 863/R 

    (ďalej ako zhotoviteľ) 

 

 

    Objednávateľ  
    Názov                          : Psychiatrická liečebňa Sučany 

    Adresa a sídlo              : 038 52 Sučany, Hradiská 20 

    V zastúpení                  : MUDr. Ľubomír Strelka – riaditeľ 

    IČO                              : 17335612 

    DIČ                              : 2020598888 

    IČ DPH                        : SK 2020598888 

    Bank.spoj.                    : Štátna pokladnica 

    Č.účtu                           :  

    Zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č.3724/1991-A/V-5 zo dňa 09.12.1991 

    (ďalej len objednávateľ) 

 

 

 

 

Preambula 

 

Táto zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

Článok 1 

Predmet zmluvy o dielo 

1.1.Predmetom zmluvy je zabezpečiť zber, dopravu a likvidáciu biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu pre potreby Psychiatrickej liečebne Sučany (ďalej len KBO) - ostatné 

odpady (O),  skupina č. 20 : „Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady 
z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu“, číslo podskupiny 
a druhu odpadu : 20 01 08. 

 

 

 



Článok 2 

Čas, miesto a spôsob plnenia zmluvy 

 

 

2.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

2.1.1.Poskytnúť objednávateľovi vhodné kontajnery (uzatvárateľné nádoby) určené na 

          skladovanie KBO v objeme 50 litrov (1 kus), ktorý muía byť označený „neurčené na  

          ľudskú spotrebu“ 

2.1.2. Zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v súlade s platnými všeobecne záväznými  

          predpismi v odpadovom hospodárstve. 

2.1.3.Zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v intervaloch 1x týždenne, pričom množstvo  

         zhromaždeného KBO a temín odberu bude vždy dopredu telefonicky nahlásený. 

2.1.4.V nevyhnutných prípadoch na základe požiadavky objednávateľa zabezpečiť plnenie  

         predmetu aj v kratšom intervale. 

2.1.5.Dodržať pravidelnosť plnenia zmluvy v súlade s podmienkami v bode 2.1.3. a 2.1.4. aj 

         počas prípadnej odstávky alebo podobných nepredvídateľných okolností zo strany  

         zhotoviteľa. 

2.1.6.Zabezpečiť odber naloženého KBO  od objednávateľa z priestoru určeného na  

         zhromažďovanie KBO odpadu v areáli PL Sučany vozidlom označeným „neurčené na  

         ľudskú spotrebu“ nezmazateľnou zelenou farbou. 

2.1.7.Predkladať objednávateľovi príslušnú dokumentáciu o nakladaní s KBO v súlade  

         s platnými zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve:  
         Zberný list pre vedľajšie živočísne produkty – materiál kategórie 3 „NEURČENÉ NA ĽUDSKÚ  

          SPOTREBU, doklad o skutočnej váhe zneškodňovaného odpadu. Tieto doklady  

          potvrdené všetkými subjektami, ktoré sa nakladania s odpadom zúčastňujú, bude 

          zhotoviteľ predkladať objednávateľovi spolu s účtovným dokladom –  

         faktúrou. 

2.1.8.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si nebude podmieňovať plnenie predmetu zmluvy         

         vysporiadaním finančných pohľadávok z obdobia pred uplatnením jednotlivých 

         objednávok a plnenie predmetu zmluvy bude zabezpečovať podľa podmienok  

         dohodnutých v tejto zmluve. 

 

2.2.Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.2.1.Vznikutý odpad charakterizovaný v čl. 1 tejto zmluvy triediť už na mieste vzniku,  

         oddelene zhromažďovať vo vyhradených priestoroch. 

2.2.2.Zabezpečiť zhromažďovanie vzniknutého KBO na určenom vyhradenom priestore  

         v areáli PL Sučany. 

2.2.3.Zhromažďovať KBO v súlade s platnými zákonnými predpismi  

         v odpadovom hospodárstve vo vyhovujúcich kontajneroch (uzatvárateľné nádoby)  

         určené na skladovanie KBO, ktoré budú zabezpečené proti úniku týchto odpadov do  

         životného prostredia, nebudú ohrozovať zdravie ľudí ani zvierat a nebudú obťažovať  

         zápachom.Zhromažďovanie KBO u objednávateľa je len dočasné uloženie týchto  

        odpadov pred ďalším nakladaním s nimi. 

2.2.4.Umožniť zhotoviteľovi resp. ním povereným tretím osobám vstup do areálu PL Sučany  

         za účelom odvozu KBO . 

 

 

 

 

 



 

Článok 3 

Cena 

 

3.1.Cena predmetu zmluvy je medzi zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona NR SR č. 

      18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

3.2.Cena predmetu zmluvy podľa čl. 1 je dohodnutá ako jednotková cena a je uvedená  

      v špecifikácii ceny – bod 3.3. . Cena je konečná za zber, dopravu a likvidáciu KBO  

      a obsahuje všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zmluvy. 

3.3. Špecifikácia ceny predmetu zmluvy: 
Predmet zákazky 

druh odpadu 
číslo podľa Katalógu 

odpadov 

Predpokladané 
množstvo 

v litr. / za zmluvné 
obdobie 

Celková cena 
predmetu 
zákazky 
v EUR 

bez DPH 

Celková cena 
predmetu zákazky 

v EUR vrátane DPH 

01 02 03 04 

20 01 08 
„Komunálne odpady (odpady 
z domácností a podobné 
odpady z obchodu, priemyslu 
a inštitúcií) vrátane ich zložiek 
zo separovaného zberu“ 

 
4 800 

 
768,00 

 
921,60 

 

 

Článok 4 

Platobné podmienky a podmienky úpravy ceny 

 

4.1.Objednávateľ neposkytuje preddavky na poskytovanie služieb predmetu zmluvy. 

4.2.Zhotoviteľ bude skutočne realizované plnenie predmetu zmluvy účtovať daňovým  

      dokladom – faktúrou. Po realizácii plnenia predmetu zmluvy vystaví zhotoviteľ  

      objednávateľovi faktúru za zber, dopravu a likvidáciu KBO. Podkladom na vystavenie  

      faktúry je potvrdený Zberný list pre vedľajšie živočísne produkty – materiál kategórie 3 

      „NEURČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU“, doklad o skutočnej váhe zneškodňovaného KBO,  

      príp. ďalšie potvrdené doklady, ktoré bude potrebné vystaviť pri nakladaní s odpadmi  

      v súlade s platnými zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve. 
 

 

4.3.Lehota splatnosti faktúr je 21 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na adresu  

      objednávateľa. 
4.4.Dohodnutú cenu predmetu zmluvy je možné počas platnosti tejto zmluvy meniť len za  
     predpokladu, že došlo k legislatívnym zmenám, ktoré v čase spracovania ponuky nebolo možné  
     predpokladať. V takomto prípade sa cena zmení oznámením objednávateľa o zmene ceny  
     v dôsledku legislatívnych zmien (napr. zmena výšky DPH), bez uzatvárania dodatku k zmluve. 
 
 
 

Článok 5 
Zodpovednosť 

 
5.1.Prevzatím KBO preberá zhotoviteľ všetku zodpovednosť za ďalšie nakladanie s týmto odpadom. 
 
 
 
 



 
Článok 6 

Sankcie a zmluvné pokuty 
 
 
6.1.Zhotoviteľ je oprávnený v prípade omeškania sa objednávateľa s dohotnutým termínom platieb za  
     poskytnutie služieb predmetu zmluvy, si účtovať úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia §  
     369 Obchodného zákonníka. 
6.2.Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy  
     za každý deň omeškania v prípade, že zhotoviteľ nedodrží zmluvne dohodnutú lehotu poskytnutia  
     služieb predmetu zmluvy. 
     Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním  
     dohotnutého termínu plnenia. 
6.3.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si voči objednávateľovi nebude nárokovať iné, než vyššie uvedené  
     sankcie. 
6.4.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez súhladu objednávateľa, nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré  
     vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám. 
 
 

Článok 7 
Zánik zumluvy 

 
7.1.Ak zmluvná strana poruší podstatným spôsobom povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá 
      stana môže od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa  
     o tomto porušení dozvedela. 
7.2.Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis major, ktorých dôsledkom je 
      nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie od  
      zmluvy. 
7.3.Zmluvu je možné vypovedať bez udania dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu. Výpovedná lehota  
      je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej  
      výpovede. 

 

 

Článok 8 

Ostatné zmluvné podmienky 

 

8.1.Táto zmluva sa uzatvára na dobú určitú , na obdobie 24 mesiacov od nadobudnutia  

       účinnosti zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 

       stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri  

       zmlúv . 

8.2.Práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, riadia sa  

      ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a inými všeobecne záväznými  

      právnymi predpismi platnými na území SR. 

8.3.Podmienky zmluvy boli zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s legislatívou platnou na  

      území SR. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou,  

      budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde,  

      predložia spory na výlučné a konečné rozhodnutie súdu príslušnému v zmysle zákona č.  

      99/1963 Z. Občianskeho súdneho poriadku. 

8.4.Zmluvné strany sa dohodli, že na doručovanie všetkých písomností vyplývajúcich z tohto  

      zmluvného vzťahu sa primerane použijú ustanovenia § 45 až 50 zákona  č. 99/1963 Zb.  

      Občianskeho súdneho poriadku. 

8.5.Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou, ako dodatok k zmluve, ktorý bude  

      podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou  

     súčasťou tejto zmluvy. 

 



8.6.Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť  

      originálu. Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ tri vyhotovenia. 

8.7.Zástupcovia zmluvných strán záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k zmluvným prejavom  

      a záväzkom v mene účastníka tejto zmluvy identifikovaného v záhlaví zmluvy. 

8.9.Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu  

      a s dohodnutými podmienkami súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

 

 

 

 

V Trenčíne dňa   ....................                          V Sučanoch dňa   ............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                 za zhotoviteľa                                                                za objednávateľa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


