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Zmluva o poskytovaní služieb č. ÚEZ: 13/2021

(ďalej ako „zmluva“)
uzatvorená podľa §269 ods. 2) zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:
Obchodné meno:
EPA Plus, s.r.o.
Sídlo:
Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava
IČO:
50762826
DIČ:
2120472893
IČ DPH:
SK2120472893
Bankové spojenie:
Tatra Banka, a.s.
IBAN:
SK31 1100 000 000 294 603 9132
SWIFT:
TATRSKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, odd. Sro, vl. č. 118131/B
Konajúci prostredníctvom: Mgr. Tomáš Falb, konateľ
Ing. Peter Gallovič
e-mail:
falbtomas@gmail.com, peter.gallovic@gmail.com
tel.:
0904 707 505, 0905 800 886
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
a
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Sídlo:
Junácka 3216/1 83291 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO:
00603317
DIČ:
2020887385
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK08 5600 0000 0018 0034 7007
Konajúci prostredníctvom: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Kontaktná osoba:
Ing. Miriam Kamhiyehová
e-mail:
miriam.kamhiyehová@banm.sk
tel.:
02/ 49 253 208
(ďalej ako „Objednávateľ“)
1.
2.

1.
2.

I.
Úvodné ustanovenia
Poskytovateľ je právnickou osobou, platne založenou a podnikajúcou podľa predpisov Slovenskej republiky,
ktorá nakladá s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ako i v zmysle ďalších právnych
predpisov platných na území Slovenskej republiky.
Objednávateľ je právnickou osobou podľa ustanovení § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 1a ods. 2 zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov.
II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní služieb
súvisiacich so zberom, prepravou, zhromažďovaním, zhodnocovaním, skladovaním a zneškodňovaním
dohodnutých odpadov a to v súlade s právnymi predpismi týkajúcich sa problematiky nakladania s odpadmi.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1, ktorá bližšie špecifikuje jednotlivé služby poskytované
Objednávateľovi s uvedením jednotkovej ceny za poskytované služby ktorú je Objednávateľ povinný za
poskytnuté služby zaplatiť Poskytovateľovi.

III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ je povinný plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou a v súlade
s platnými a účinnými právnymi predpismi.
2. Poskytovateľ vykonáva kontrolu prevzatých odpadov počas ich prevzatia od Objednávateľa. Ak zistí, že ide o
nevhodný odpad, je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť jeho prevzatie.
3. Objednávateľ je povinný :
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a)

bezodkladne poskytnúť Poskytovateľovi všetky informácie a súčinnosť potrebnú k zabezpečeniu plnenia
predmetu zmluvy v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi. V prípade, že Objednávateľ poskytne
Poskytovateľovi nesprávne infomácie a/alebo neposkytne Poskytovateľovi potrebné infomárice alebo
súčinnosť a Poskytovateľovi v dôsledku tohto konania vznikne škoda (napr. v podobe sankcie), bude
Objednávateľ niesť zodpovednosť za túto škodu voči Poskytovateľovi;
b) zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za poskytovanie služieb podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy;
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IV.
Doba platnosti a ukončenie zmluvy
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti na dobu jedného roka alebo do
celkovej ceny zákazky 19 590.- Eur.
Ukončenie trvania tejto zmluvy môže nastať :
a) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán;
b) odstúpením od zmluvy;
c) dohodou zmluvných strán o ukončení trvania tejto zmluvy.
Vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť
v písomnej forme. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť v prípade závažného porušenia zmluvných povinností,
v prípade závažného porušenia a nedodržania všeobecne záväzných právnych predpisov. Za podstatné
porušenie zmluvy sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry dlhšie ako 30 dní za predpokladu, že
Objednávateľ ani v dodatočne poskytnutej lehote (10 dní) dlžnú sumu riadne neuhradil. Účinky odstúpenia
nastávajú dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.
V.
Odmena a platobné podmienky
Odmena za služby poskytované Poskytovateľom je uvedená v Prílohe č. 1. Odmena je uvádzaná bez DPH,
ktorá bude pripočítaná v zákonnej výške.
Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi faktúru v týždňových intervaloch za poskytované služby len v prípade ich
výkonu, a to vždy na konci týždňa. Na náležitosti faktúry sa vzťahujú príslušné všeobecne záväzné právne
predpisy.
VI.
Čas a miesto plnenia
Poskytovateľ a Objednávateľ budú plniť svoje zmluvné povinnosti, odo dňa platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
Miesto/miesta plnenia sú jednotlivé prevádzky Objednávateľa na území Slovenskej republiky (Príloha č. 2).
Prevzatím dohodnutých odpadov a na mieste určených Objednávateľom preberá zodpovednosť za nakladanie s
dohodnutými odpadmi Poskytovateľ, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve ako i v zmysle Všeobecných
obchodných podmienok Poskytovateľa (ďalej len ako „VOP“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
a tvoria samostatnú prílohu č. 3 k tejto zmluve. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre vzťah založený
touto zmluvou medzi poskytovateľom a Objednávateľom záväzné počas celej doby trvania tohto záväzkového
vzťahu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade zmeny všeobecných obchodných
podmienok Poskytovateľom, sa záväzkový vzťah založený touto zmluvou bude vždy riadiť všeobecnými
obchodnými podmienkymi tvoriacimi prílohu tejto zmluvy a to počas celej doby jej trvania.
VII.
Záverečné ustanovenia
Zmluva a jej jednotlivé ustanovenia sa vykladajú v súlade s jej celkovým zmyslom. Akékoľvek spory alebo
nezhody pri jej interpretácii alebo realizácii budú riešené vzájomnými rokovaniami. Ak sa vzájomným
rokovaním nedosiahne zmierne riešenie sporu alebo nezhody, bude spor podliehať výhradne jurisdikcii
slovenských súdov.
V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení
nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel
daného ustanovenia.
Túto zmluvu možno meniť a rozširovať výlučne formou písomných dodatkov k zmluve, podpísaných
obidvoma zmluvnými stranami.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej Prílohy (Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č.3).

2

5.
6.
7.

Pojmy, ktoré nie sú vysvetlené v tejto zmluve, majú význam uvedený vo všeobecných obchodných
podmienkach. Podpisom tejto zmluvy Objednávateľ súhlasí s VOP uvedenými na rubovej strane tejto zmluvy.
Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú najmä ustanoveniami Obchodného
zákonníka, pokiaľ zmluva nestanovuje inak.
Zmluva sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch, pričom Poskytovateľ obdrží jeden (1) rovnopis zmluvy
a objednávateľ si ponechá štyri (4) rovnopisy tejto zmluvy. Podpisom zmluvy zmluvné strany potvrdzujú, že
táto zmluva je výsledkom ich vzájomného vyjednávania, Objednávateľ prehlasuje, že mal možnosť ovplyvniť
jej podmienky, bol oboznámený s obsahom všeobecných obchodných podmienok a ďalších dokumentov, na
ktoré zmluva odkazuje.

Prílohy:

Príloha č. 1 – špecifikácia dohodnutých druhov odpadov, výška odmeny, frekvencia zberu odpadu
Príloha č. 2 – zoznam prevádzok Objednávateľa
Príloha č.3 - všeobecne obchodné podmienky

V Bratislave dňa 27.01.2021

V Bratislave dňa 27.01.2021

Objednávateľ:
mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Poskytovateľ:

_______________________________

podpis, v. r.

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta

3

Príloha č. 1
Plošné testovanie:
Druh odpadu
180103 - Odpady, kt. zber
a zneškodňovanie podliehajú OP
z hľadiska prevencie nákazy
Doprava, manipulácia 21 odberných
miest
Testovanie žiakov:
Druh odpadu
180103 - Odpady, kt. zber
a zneškodňovanie podliehajú OP
z hľadiska prevencie nákazy
Doprava, manipulácia 21 odberných
miest

Nádoby/vrecia na
zhromažďovanie NO
Nádoba 60 l („clinicbox“)
Vrece certifikované v zmysle ADR

Cena bez DPH
3 Eur bez DPH/kg

Frekvencia zberu
Podľa potreby resp. na základe
telefonickej objednávky.

2000 Eur bez DPH/1 zber

Cena bez DPH
3 Eur bez DPH/kg

Frekvencia zberu
Podľa potreby resp. na základe
telefonickej objednávky.

1000 Eur bez DPH/1 zber

Cena bez DPH
10 Eur bez DPH/1 ks
1 Eur bez DPH/1 ks

Frekvencia zberu
Podľa potreby resp. na základe
telefonickej objednávky.
Podľa potreby resp. na základe
telefonickej objednávky.
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Príloha č. 2
Plošné testovanie:
Prevádzka Objednávateľa
Základná škola Cádrová
Materská škola Na Revíne
Základná škola Česká
Základná škola Jeséniova
Základná škola Kalinčiakova
Základná škola Odborárska
Základná škola Riazanská
Základná škola Sibírska
Základná škola Za kasárňou
Základná škola Skalická
Stredisko kultúry Stromová
SZÚ Limbová
Dom odborov - Istropolis
Špeciálna základná škola
Hálkova
Futbalový štadión Pasienky
Konská železnica
Vernosť
Miestna úrad Bratislava-Nové
Mesto
Ministerstvo obrany SR
Hotelová akadémia Mikovíniho
Pergamon, Mierová kolónia
Testovanie na školách:
Základná škola Jeséniova
Základná škola Kalinčiakova
Základná škola Sibírska
Základná škola Za kasárňou
Základná škola Cádrová

Adresa
Cádrova 23, Bratislava;
Na Revíne 17, Bratislava
Česká 10, Bratislava
Jeséniová 54, Bratislava
Kalinčiakova 12, Bratislava
Odborárska 2, Bratislava
Riazanská 75, Bratislava
Sibírska 39, Bratislava
Za kasárňou 2, Bratislava
Skalická 1, Bratislava
Stromová 18, Bratislava
Limbová 12, Bratislava
Trnavské mýto 1, Bratislava
Hálkova 54, Bratislava
Junácka 10, Bratislava
Krížna 33, Bratislava
Nobelova 30, Bratislava
Junácka 1, Bratislava
Za kasárňou 3, Bratislava
Mikovíniho 1, Bratislava
Chemická 1, Bratislava
Jeséniová 54, Bratislava
Kalinčiakova 12, Bratislava
Sibírska 39, Bratislava
Za kasárňou 2, Bratislava
Cádrová 23, Bratislava
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