Zmluva o nakladaní s odpadom
uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (dalej len
„Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00 681
300, DIČ: 2020318256, IČ DPH: SK 2020318256, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, o d d ie l: Sa, vložka
č. 482/B, bankové spojenie:
2773, konajúca prostrednictvon,

člen predstavenstva a Ing. Pavel Rudy, čien preastavensiva, KoniaKtná

o so b a :.
(ďalej len „poskytovateľ“)
a

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 00 603 481, zastúpené: Ing. Tatiana Kratochvilová, Prvá námestníčka primátora, na základe
rozhodnutia č. 35/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomnosti
a právnych dokumentov v znení neskorších predpisov, kontaktná osoba:
email:
telefón:
bankové spojenie
a.s.,čislo účtu:
(ďalej len „objednávateľ“)
(poskytovateľ a objednávateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“)
Preambula
Objednávateľ má záujem o odvoz a likvidáciu svojho odpadu a o zapožičanie veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len „VKK“)
na komunálny odpaď. Poskytovateľ je spoločnosť, ktorá podniká v oblasti nakladania s odpadmi - odvozu odpadu zo špeciálnych
zberných nádob zbernými vozidlami a v oblasti spracovania odpadu. Zmluvné strany sa týmto dohodli na uzatvorení Zmluvy v
nasledovnom znení:

1.
1.1

Úvodné ustanovenia
Poskytovateľ v súvislosti so zberom a prepravou vybraných zložiek komunálnych odpadov špecifikovaných v článku
2. bode 2.2.1 tejto Zmluvy, predložil zmluvy preukazujúce ich ďalšie naklaďanie v súlaďe s hierarchiou odpadového
hospodárstva a právoplatné rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým sa v
súlade s § 97 ods. 1 pism. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„Zákon o odpadoch“) udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, a to integrované povolenie č.
564/OIPK/04-Va/72G080103 vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia (ďalej len „SIŽP“), Inšpektorát
životného prostreďia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly v znení neskorších zmien integrovaných
povolení.

2.

Predmet Zmluvy

2.1

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať aposkytovať objednávateľovi
odpadoch služby v oblasti nakladania skomunálnym odpadom uvedené v bode

v

súlade so Zákonom o

2.2 tohto článku tejto Zmluvy na

základe čiastkových objednávok objednávateľa a záväzok objednávateľa za riadne a včas vykonané a poskytnuté
služby zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu podľa č. 4 tejto Zmluvy.
2.2

Predmetom tejto Zmluvy je
2.2.1

úprava práv a povinností zmluvných strán pri odvoze, preprave a energetickom spracovaní komunálneho
odpadu vzniknutého a zozbieraného na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zaradeného
podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení (ďalej len „Katalóg odpadov“) (ďalej len „Vyhláška“) do
skupiny č. „20“ - Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a
inštitúcii) vrátane Ich zložiek z triedeného zberu (ďalej spoločne ako „odpad“) vozidlami poskytovateľa,

2.2.2

úprava práv a povinností zmluvných strán pri zapožičaní VKK, vrátane ich opravy, údržby a dezinfekcie,

2.2.3

úprava práv a povinností zmluvných strán pri dovezeni odpadu do zariadenia na energetické využitie odpadu
poskytovateľa vlastnými prostriedkami objednávateľa.

Služby sa budú zadávať vždy podľa požiadavky objednávateľa v rámci podmienok určených v tejto Zmluve formou
čiastkovej objednávky.
(ďalej spoločne ako „služby“).
3.

Spôsob a podmienky vykonávania činnosti podľa tejto Zmluvy

3.1

Poskytovateľ sa zaväzuje energeticky zhodnocovať dovezený odpad objednávateľa v zariadení na energetické využitie
odpadu poskytovateľa so sídlom na adrese Vlčie hrdlo 72,821 07 Bratislava (ďalej len „ZEVO“).

3.2

Služby si objednávateľ objedná u poskytovateľa čiastkovou písomnou objednávkou (ďalej len „objednávka“) za
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. V objednávke objednávateľ určí a uvedie:

3.3

3.2.1

odkaz na túto Zmluvu,

3.2.2

rozsah požadovaných služieb (množstvo a druh, typ, počet a veľkosť atď.),

3.2.3

miesto poskytnutia služieb,

3.2.4

termin poskytnutia služieb,

3.2.5

dátum vyhotovenia a schválenia objednávky,

3.2.6

podpisy zodpovedných zástupcov oboch zmluvných strán.

Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť a zmeniť rozsah objednaných služieb v objednávke podľa jeho potrieb, tieto
zmeny je potrebné preukázateľne oznámiť objednávateľovi najneskôr do dva (2) pracovné dni pred objednaním
služieb.

3.4

Objednávka bude potvrdená podpismi zodpovedných zástupcov zo strany objednávateľa. Poskytovateľ je povinný
potvrdiť objednávku pisomným podpisom a zaslať scan podpísanej objednávky na emailovú adresu objednávateľa
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy do dvadsaťštyri (24) hodín od doručenia objednávky, ak objednávka bola vyhotovená
v zmysle tejto Zmluvy.

3.5

Objednávku bude objednávateľ doručovať elektronickou formou na emailovú adresu poskytovateľa obchod@olo,sk.

3.6

Termín určený v objednávke je pre poskytovateľa záväzný a jeho nedodržaním sa dostáva do omeškania. Žiadosť o
zmenu

terminu

poskytnutia

služieb

je

poskytovateľ

povinný

bezodkladne

oznámiť elektronickou

formou

objednávateľovi. K zmenu termínu poskytnutia služby môže dôjsť len vtedy, ak objednávateľ takúto zmenu potvrdí a
odsúhiasi elektronickou formou poskytovateľovi.
4.

Cena za služby

4.1

Zmluvná cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z.o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej
obsiahnuté všetky náklady poskytovateľa s riadnym splnením služieb.

4.2

Zmluvné strany sa dohodil, že cena za poskytnuté služby sa urči na základe Cenníka služieb, ktorý tvorí neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy (ďalej aj ako „Príloha č. 1“). Zmluvné strany sa dohodil, že v prípade zmeny Prílohy č. 1, musí byť
takýto návrh predložený ako návrh dodatku k Zmluve minimálne šesťdesiat (60) dni pred navrhovanou účinnosťou
dodatku.

5.

Platobné podmienky

5.1

Objednávateľ bude cenu za konkrétne služby poskytnuté poskytovateľom podľa objednávky uhrádzať bezhotovostnou
platbou na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. Faktúra bude vystavená najneskôr do pätnástich (15) dní odo
dňa dodania služieb. Splatnosť faktúry je štrnásť (14) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Dňom úhrady je deň
odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.

5.2

Poskytovateľ sa zaväzuje, že predmetom fakturácie budú len skutočne poskytnuté služby za skutočne spracované
objemy odpadu, podložené dokladom o jeho spracovaní (vážne lístky); v opačnom prípade bude poskytovateľom
vystavená faktúra považovaná za neoprávnene vystavenú.

5.3

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry musí byť:
5.3.1

písomná objednávka objednávateľa podpísaná zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán,

5.3.2

súpis objednávaných služieb potvrdený zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán,

5.3.3

súpis skutočne poskytnutých služieb s termínom ich splnenia podpísaný zodpovednými zástupcami oboch
zmiuvných strán.

5.4

Záiohové piatby a preddavky objednávateľ neposkytuje.

5.5

Poskytovateľ môže fakturovať len služby objednané a odsúhlasené v súpise objednaných služieb
tohto článku, ktoré poskytovateľ skutočne vykonal.

5.6

V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne aiebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť

podľa bodu 5.3.3

poskytovateľovi v lehote splatnosti s pisomným odôvodnením, na doplnenie a odstránenie zistených nedostatkov.
Poskytovateľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú faktúru. V takomto
prípade sa pôvodná iehota splatnosti zruší a nová iehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej, resp.
novej faktúry objednávateľovi.
6.

Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1.

Zmluvné strany sa dohodil na nasledovných povinnostiach objednávateľa

a poskytovateľa v pripade,

že si

objednávateľ objedná prázdny VKK podľa tejto Zmluvy:
6.1.1

objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby stanovište na ktorom budú VKK ziožené maio pevný a hiadký
podkiad a bezbariérový prístup; prístupová komunikácia na toto stanovište musí byť široká min. 4,0 m bez
prekážok,

6.1.2

zmluvné strany sa zaväzujú podpísať preberací a odovzdávací protokol pri dodaní takéhoto prázdneho VKK,

6.1.3

objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť poskytovateľovi vzniknutú poruchu, poškodenie,
odcudzenie, alebo zničenie VKK,

6.1.4

poskytovateľ je povinný dodať objednávateľovi objednaný VKK v stave spôsobilom na riadne užívanie a včas
do výpožičky v zmysle § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Občiansky zákonník“). V prípade ak je objednaný VKK v užívaní objednávateľa viac ako tri (3)
dni výpožička podľa predchádzajúcej vety sa mení na nájom VKK v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho
zákonníka a objednávateľ je povinný uhrádzať nájomné poskytovateľovi podľa prílohy č.1 tejto Zmluvy.

6.2.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných povinnostiach objednávateľa a poskytovateľa v prípade, že si
objednávateľ objedná odvoz naplneného VKK poskytovateľa podľa tejto Zmluvy:
6.2.1

objednávateľ je povinný sprístupniť VKK na jeho odvoz poskytovateľovi resp. jeho pracovníkom alebo
zamestnancom;

6.2.2

zmluvné strany sa zaväzujú podpísať preberací a odovzdávací protokol pri odvoze naplneného VKK, ak nie
je dohodnuté inak;

6.2.3

objednávateľ je povinný zaslať objednávku poskytovateľa minimálne dva (2) pracovné dni vopred plánovaný
termín odvozu, a to na e-mailovú adresu poskytovateľa obiednavkvvkk@olo.sk,

6.2.4

objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby odpad v jednotlivých kontajneroch nebol zmiešaný, t. j. aby do VKK
bol ukladaný len jeden druh odpadu v súlade s Vyhláškou,

6.2.5

objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby odpad nakladaný do VKK poskytovateľa neprevyšoval bočné steny
VKK a nepresahoval obrysové rozmery VKK, nakoľko z bezpečnostných dôvodov nesmú zamestnanci
poskytovateľa vstupovať do VKK, ani odpady prekladať,

6.2.6

poskytovateľ je povinný zabezpečiť odpad zaplachtovaním a naložiť VKK na vozidlo, ktorým sa vykonáva
zber odpadu,

6.2.7

objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby bol jeho príslušný zamestnanec pri poskytovaní služby prítomný v
čase termínu odvozu VKK,

6.2.8

6.3.

poskytovateľ je povinný potvrdiť objednávateľovi odvoz takéhoto naplneného VKK.

Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade, ak nebudú splnené podmienky BOZP pri manipulácii s VKK a VKK
nebude naložený podľa tejto Zmluvy, poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť odvoz VKK a uskutočnená cesta
poskytovateľa bez odberu VKK bude vyúčtovaná objednávateľovi v súlade s Prílohou č.1 Zmluvy. Nájom VKK sa
automaticky predlžuje pri nesplnení podmienky uvedenej v bode 6.2.5 objednávateľom až do okamihu opakovaného
odvozu VKK. Opakovaný odvoz bude spoplatnený v zmysle Prílohy č. 1.

6.4.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných povinnostiach objednávateľa a poskytovateľa v prípade, že
objednávateľ dovezie odpad do ZEVO poskytovateľa vlastnými prostriedkami:
6.4.1

Poskytovateľ je povinný písomne potvrdiť zamestnancovi objednávateľa odovzdanie odpadu.

6.4.2

Objednávateľ je v súlade s ustanovením § 14 ods. (1) písm. a) Zákona o odpadoch povinný odpad dovezený
do ZEVO zaradiť podľa Vyhlášky a zamestnancom poskytovateľa obsluhujúcim váhu oznámiť kód odpadov
podľa Katalógu odpadov. Objednávateľ sa zaväzuje, že do ZEVO dovezie poskytovateľovi na spracovanie
iba odpad, ktorého pôvod je na území hl. mesta Slovenskej republiky Bratislava.

6.4.3

Objednávateľ sa zaväzuje postupovať a dodržiavať podmienky prijatia odpadu, ktoré tvoria ako príloha č. 2
neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 2“) ako aj pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) pre osoby, ktoré vstupujú s vozidlom do areálu ZEVO

za účelom dovozu a odvozu odpadu, ktoré tvoria ako príloha č. 3 neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len
„Príloha č. 3“).
6.4.4

Objednávateľ je oprávnený doviesť do ZEVO všetky kategórie odpadov, s ktorými má poskytovateľ povolenie
nakladať od SIŽP. Zoznam kategórii odpadov podľa prvej vety je uvedený v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy (ďalej
len „Príloha č. 4“) - Zoznam kategórii odpadov). V prípade zmeny v zozname kategórii odpadov sa
poskytovateľ zaväzuje o tejto zmene bezodkladne objednávateľa písomne informovať, najneskôr však do
siedmich (7) kalendárnych dni od účinnosti takejto zmena.

6.4.5

Objednávateľ sa zaväzuje, že do ZEVO nedovezie iný odpad ako odpad uvedený v Prílohe č.4 tejto Zmluvy.

6.4.6

Podpisom tejto Zmluvy objednávateľ prehlasuje, že sa oboznámil s internými predpismi poskytovateľa
uvedenými v Prílohe č. 2 a Prílohy č. 3 k Zmluve, porozumel im a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať,
v súlade s nimi postupovať a zaviazať ich dodržiavaním tiež svojich subdodávateľov. Objednávateľ sa
zaväzuje na výkon činnosti na území poskytovateľa zamestnávať len pracovníkov preškolených z interných
predpisov. Poskytovateľ je oprávnený v priebehu účinnosti tejto Zmluvy zmeniť interné predpisy. O tejto
zmene bude objednávateľa Informovať zaslaním emailovej správy na e-mailové adresy kontaktných osôb
uvedených v tejto Zmluve alebo na e-mallové adresy kontaktných osôb, ktoré budú neskôr v súlade s touto
Zmluvou preukázateľne oznámené ako nové kontaktné osoby, resp. nové e-mailové adresy.

6.4.7

Objednávateľ je povinný sa s oznámenými zmenami interných predpisov oboznámiť v súlade s týmto
odsekom Zmluvy a tieto dodržiavať, pričom sú tieto Interné predpisy záväzné pre objednávateľa platy (5)
pracovný deň po doručení informácie o zmene interných predpisov objednávateľovi. Objednávateľ sa zároveň
zaväzuje so zmenami interných predpisov preukázateľne oboznámiť svojich subdodávateľov bez zbytočného
odkladu, najneskôr v lehote päť (5) pracovných dni odo dňa prijatia predmetnej e-mailovej správy.

6.5.

Poskytovateľ sa zaväzuje, zabezpečiť uloženie spracovanie dovozeného odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch a
ďalšie nakladanie s odpadom v zmysle platnej legislatívy a všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy.

6.6.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky, a to najmä v súlade so Zákonom o odpadoch.

6.7.

Poskytovateľ je povinný kontrolovať dovezený odpad v zmysle Vyhlášky a aktuálneho zoznamu podľa platného
Integrovaného povolenia vydaného SIŽP, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava.

6.8.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si pri plnení z tejto Zmluvy budú poskytovať všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť.

7.

Osobitné dojednania

7.1

Poskytovateľ vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie
všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej len
„Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o nelegálnej práci“). Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že si je
plne vedomý všetkých povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich
dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov
legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.

7.2

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže odpad doviesť do ZEVO pondelok až piatok od 6,00 hod do 14,00
hod. a v sobotu od 6,00 hod do 11,30 hod (ďalej len „otváracia doba“). Zmluvné strany sa dohodli, že zmena otváracej
doby ZEVO je možná jednostranným oznámením poskytovateľa kontaktnej osobe objednávateľa uvedenej v záhlaví
tejto Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje, že objednávateľa informuje o zmene otváracej doby najneskôr pätnásť (15)
dni pred účinnosťou takejto zmeny; vo výnimočnej situácii možno túto lehotu skrátiť.

7.3

V prípade, ak objednávateľ plánuje dopraviť do ZEVO nadrozmerný odpad, teda odpad s telesovou uhlopriečkou nad
1,0 m, v prípade ktorého je potrebné zabezpečiť jeho drvenie, otváracia doba ZEVO je určená pre objednávateľa v
pondelok až piatok od 7,00 hod. do 14,00 hod (ďalej len „čas"). Pre zmenu času platia primerane ustanovenia bodu
7.2 tejto Zmluvy.

7.4

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ si v pripade vopred oznámenej technologickej odstávky alebo havarijnej
situácie vyhradzuje právo odpad od objednávateľa neprevziať až do času opätovného uvedenia ZEVO do riadnej
prevádzky. Poskytovateľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť plánovanú technologickú odstávku v lehote
najmenej sedem (7) dni pred plánovanou odstávkou.

7.5

Po uzatvorení tejto Zmluvy objednávateľ obdrži od poskytovateľa do troch (3) dni povolenie pre vjazd vozidiel
objednávateľa do areálu ZEVO v dvoch vyhotoveniach (ďalej len „povolenie“). Poskytovateľ bude preberať odpad od
objednávateľa po predložení tohto povolenia; zamestnanec poskytovateľa vozidlo a odpad zaeviduje eiektronicky.
Povolenie pre vjazd vozidiel do areálu ZEVO je objednávateľ oprávnený použiť výiučne v prípade plnenia tejto Zmluvy
a výlučne počas platnosti tejto Zmluvy. V prípade zániku tejto Zmiuvy, je objednávateľ povinný vrátiť povolenie pre
vjazd vozidiel do areálu ZEVO. Prevzatie vráteného povoienia potvrdí podpisom zodpovedný zamestnanec
poskytovateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti, objednávateľ zodpovedá za zneužitie tohto povolenia v celom
rozsahu.

8.

Trvanie Zmluvy a jej ukončenie

8.1

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmiuva sa uzatvára na dobu 4 roky, alebo do vyčerpania finančného iimitu 600 000,E U R sD P H .

8.2

Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou zaniká z nasledovných dôvodov:
8.2.1.

písomnou dohodou zmluvných strán,

8.2.2.

výpoveďou; výpovedná lehota je dohodnutá na jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasiedujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,

8.2.3.

v prípade, ak je poskytovateľ platobne neschopný a návrh na vyhlásenie konkurzu boi zamietnutý pre
nedostatok majetku alebo vstúpil do likvidácie,

8.2.4.

zánikom poskytovateľa bez právneho nástupcu,

8.2.5.

pisomným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa v prípade podstatného porušenia ustanovení tejto
Zmluvy zo strany poskytovateľa; odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o
odstúpení poskytovateľovi,

8.2.6.

pisomným odstúpením od Zmluvy zo strany poskytovateľa v prípade podstatného porušenia ustanovení tejto
Zmluvy zo strany objednávateľa, poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení
Zmluvy, ak objednávateľ porušil viac ako trikrát (3x) svoju povinnosť v zmysle bodu 6.2.5 tejto Zmluvy a/alebo
objednávateľ porušil svoju povinnosť v zmysle bodu 6.4.3 tejto Zmluvy; odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom
doručenia pisomného oznámenia o odstúpení objednávateľovi.

8.3

8.4

Na účely tejto Zmluvy sa podstatným porušením záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy rozumie:
8.3.1

porušenie záväzku poskytovateľa dodať služby objednávateľovi riadne a včas;

8.3.2

porušenie záväzku poskytovateľa vykonávať siužby v súlade so všetkými právnymi predpismi Slovenskej
republiky, a to najmä Zákonom o odpadoch.

V prípade porušenia povinnosti dohodnutých v tejto Zmluvy zo strany poskytovateľa je objednávateľ oprávnený
dožadovať sa odstránenia nedostatkov v dodatočnej primeranej lehote. Objednávateľ urči lehotu na odstránenie
nedostatkov podľa charakteru porušenej povinnosti. Výzvu na odstránenie nedostatkov objednávateľ môže urobiť
elektronickou formou na e-mailovú adresu poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy a zároveň ju odošle aj

prostredníctvom pošty. Neodstránenie zistenýcľi nedostatkov ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej
objednávateľom zakladá dôvod na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 8.2.5 tohto článku Zmluvy.
8.5

Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škody, ako aj nároku na zmluvné pokuty.

9.

Sankcie

9.1

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti objednávateľa podľa bodu 6.2.5 článku 6 tejto Zmluvy,
je poskytovateľ oprávnený vyrubiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: jednosto eur) za
každý VKK, ktorého triedenie poskytovateľ dodatočne zabezpečoval.

9.2

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania so zaplatením faktúry zo strany objednávateľa je objednávateľ
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Podstatným
porušením povinnosti sa rozumie neuhradenie najmenej štyroch (4) po sebe nasledujúcich faktúr.

9.3

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti poskytovateľa vykonať pre objednávateľa služby
špecifikované v objednávke riadne a včas, objednávateľ si môže uplatniť nárok na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške
200,- EUR (slovom: dvesto eur) zo strany poskytovateľa, a to za každé takéto porušenie zvlášť.

9.4

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti poskytovateľa prijať/prevziať odpad dovezený
objednávateľom vlastnými prostriedkami do ZEVO v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, objednávateľ si môže
uplatniť nárok na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) zo strany poskytovateľa, a to
za každé takéto porušenie zvlášť.

9.5

V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení poskytovateľa podľa bodu 7.1 článku 7 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé a
objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b Zákona o nelegálnej práci uložená sankcia z
dôvodu poskytnutia služieb prostredníctvom poskytovateľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je poskytovateľ
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie uloženej kontrolným orgánom objednávateľovi a
zároveň (ii) objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy, a to aj od časti tejto Zmluvy. Objednávateľ je
oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy voči poskytovateľovi aj
opakovane.

10.

Doručovanie a komunikácia

10.1

Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami,

ktoré vyplývajú z tejto Zmiuvy sa zmluvné strany

zaväzujú doručovať prednostne osobne alebo emailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
10.2

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je v tejto Zmluve určené, že písomnosti sa budú doručovať písomne, znamená to
písomne vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej
zmluvnej strane - adresátovi na adresu jeho sídla uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, resp. adresu písomne oznámenú
zmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. V prípade, ak nebola zásielka doručená aiebo jej prevzatie bolo
odopreté, pokladá sa zásielka za doručená v deň, kedy sa vrátila odosielateľovi ako nedoručená, alebo v deň, kedy jej
prevzatie bolo odopreté.

10.3

Zmluvné strany sa dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záležitosti vyplývajúcich z tejto Zmiuvy aj
elektronicky prostredníctvom emailu, okrem tých písomnosti,

ktoré sa podľa tejto Zmiuvy doručujú písomne.

Písomnosť doručovaná elektronicky sa považuje za doručenú nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní na e-mailovú
adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy.
10.4

Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť si bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov uvedených v záhlaví Zmluvy, a to
najneskôr do piatich (5) pracovných dní, odkedy dôjde k takejto zmene. V prípade zmien údajov uvedených v záhlaví
zmluvy a zmeny kontaktných údajov sa zmluvné strany dohodli, že nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve.

11.

Záverečné ustanovenia

11.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia
na webovom sídie objednávateľa v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a
Občianskeho zákonníka.

11.2

Právne vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom vypiývajúce zo Zmluvy sa riadia prislušnými právnymi
predpismi piatnými na území Siovenskej repubiiky, najmä Obchodným zákonníkom.

11.3

Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmiuvy je možné ien pisomnými číslovanými dodatkami so súhlasom oboch
zmluvných strán.

11.4

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto nepiatnosť alebo neúčinnosť
nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalšich ustanoveni Zmiuvy, alebo samotnej Zmluvy. V takom prípade
sa obe zmluvné strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel,
sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzavretia tejto Zmluvy.

11.5

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získaii akýmkoľvek spôsobom o druhej zmluvnej
strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto Zmluvy, avšak nielen v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné a majú
charakter obchodného tajomstva v zmysie § 271 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto
informácie a skutočnosti neposkytnúť a nespristupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel, ako na plnenie tejto
Zmluvy.

11.6

Zmluvné strany sa dohodli, že porušením povinností mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy nie je:
11.6.1

poskytnutie

informácií

audítorom,

daňovým

a

právnym

poradcom,

ktorí sú

viazaní

všeobecnou

profesionáinou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou všeobecne záväzným právnym
predpisom, aiebo sú povinni zachovávať mičanlivosť na základe písomnej dohody so zmluvnou stranou,
11.6.2
11.6.3

sprístupnenie informácii, ktoré majú povahu verejne známych informácií,
poskytnutie informácií osobám a štátnym orgánom, ktorých nárok na poskytnutie informácii vyplýva zo
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo osobám, prostredníctvom ktorých, alebo s pomocou ktorých
zmluvné strany plnia povinnosti zo Zmluvy.

11.7

Poskytovateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov týmto informuje objednávateľa, že jeho osobné údaje, resp. osobné
údaje jeho štatutárneho orgánu a jeho kontaktných osôb podľa tejto Zmluvy ako dotknutých osôb, spracúva v rozsahu:
titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, email, telefónne číslo, na účel uzatvorenia a plnenia tejto Zmluvy. Osobné
údaje poskytovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (E lj) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej
len „GDPR“) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na riadnom a včasnom pinení tejto Zmluvy. Osobné údaje môžu byť poskytnuté
orgánom verejnej moci na základe osobitných predpisov; v iných prípadoch sa osobné údaje neposkytujú, ak osobitný
zákon neustanovi inak, alebo dotknutá osoba na to neudeli dobrovoľný súhlas. Osobné údaje budú spracúvané a
uchovávané

po

dobu

trvania

zmluvného

vzťahu.

Získané

osobné

údaje

nepodliehajú

profilovaniu

ani

automatizovanému rozhodovaniu. Poskytovateľ nezamýši’a prenos osobných údajov do tretej krajiny, ani do
medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti aiebo osobne u poskytovateľa právo: a)
žiadať o pristúp k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných
údajov; b) namietať spracúvanie svojich osobných údajov; c) na prenosnosť osobných údajov; d) podať návrh na
začatie konania na iJrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných
údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poskytovateľa (d'aiej ien „Informácie o ochrane osobných údajov").
11.8

Objednávateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje:

11.8.1

správnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a sú uvedené v tejto Zmluve,

11.8.2

že mu boli poskytnuté Informácie o ochrane osobných údajov,

11.8.3

že v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi informoval o podmienkach
spracúvania osobných údajov iné osoby, ktorých osobné údaje poskytol poskytovateľovi v súvislosti s
uzatvorením tejto Zmluvy (napr. kontaktné osoby, zamestnanci, zástupcovia, subdodávatelia).

11.7

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne a vážne, nie v
tiesni ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

11.8

Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, dve (2) pre objednávateľa a dve (2) pre poskytovateľa.

11.9

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej Prílohy, ktoré dopĺňajú jej obsah nasledovne:
11.7.1

Príloha č. 1: Cenník služieb

11.7.2

Príloha č. 2: Podmienky prijatia odpadu

11.7.3

Príloha č. 3: Pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi
(OPP)

11.7.4

Príloha č. 4: Zoznam kategórií odpadov

V Bratislave, dňa

2021

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

V Bratislave, dňa

Odvoz a likvidácia odpadu a.s- v ^ r a tk e ; OLO a.s.

Ing. Andrej Rutkovský
Ing. Tatiana Kratochvilová
Prvá námestníčka primátora

■ 2021

člen predstavenstva

Ing. Pavel Rudy
člen predstavenstva

