Zmluva o poskytovaní služieb
uzavretá na základe ustanovenia § 269 ods. 2 nasl. zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

1.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Podnik služieb KVP s.r.o.
sídlo Trieda KVP 1, 040 23 Košice
zápis v OR Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 46980/V
štatutárny zástupca Ing. Miroslav Michalus, konateľ
IČO 52 572 005, IČ DPH SK2121072228
bank. spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK93 0900 0000 0051 6389
9447
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Poskytovateľ:

DAKSIS MONT, s.r.o.
sídlo Myslavská 2/B, 040 16 Košice
zápis v OR Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 21380/V
štatutárny zástupca Peter Šiška, konateľ
IČO 44 025 351, IČ DPH SK2022558417
bank. spojenie Tatra banka, a.s., IBAN SK89 1100 0000 0029 4207 2437
(ďalej len „poskytovateľ“)

2.

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je upraviť práva a povinnosti zmluvných strán pri plnení ich záväzkov, a to na
strane poskytovateľa poskytovanie služieb uvedených v bode 2.2 tohto článku v prospech objednávateľa,
a na strane objednávateľa prijatie poskytovaných služieb a zaplatenie odplaty za ne poskytovateľovi.
2.2. Poskytovateľ ako dopravca odpadu sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa služby súvisiace s nakladaním
odpadu, ktorými sú:
•

preprava (odvoz) biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej len „odpad“) nákladným motorovým
vozidlom s kontajnerom od 3,5 t do 7,5 t

2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať predmetné služby v súlade s požiadavkami a pokynmi objednávateľa
a tejto zmluvy, na vlastné náklady, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Poskytovateľ prehlasuje,
že starostlivo skontroloval realizáciu poskytovaných služieb z hľadiska chýb, neúplností a nezhodností.
Poskytovateľ je jedine zodpovedný za to, že všetky predpoklady, ktoré sú potrebné pre úplné, riadne a
včasné poskytnutie služieb budú stanovené v zmluve. Po uzavretí zmluvy sa poskytovateľ nemôže
odvolávať na chýbajúce stanovenie takýchto predpokladov.

3.

Odplata a platobné podmienky

3.1. Odplata poskytovateľa je stanovená matematicky ako násobok metrickej jednotky a jednotkovej ceny,
pričom metrickou jednotkou je 1 deň v trvaní 7,5 hodín poskytovaných služieb a jednotkovou cenou je 80 €
bez DPH v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenách“).
3.2. V prípade, že poskytovateľ je platcom DPH, prípadne sa ním stane v priebehu trvania zmluvy, tak DPH
bude pripočítaná k stanovenej odplate.
3.3. Odplata je stanovená ako celková, pevná a nemenná počas platnosti tejto zmluvy a zahŕňa všetky náklady
poskytovateľa vynaložené v súvislosti s poskytovanými službami s výnimkou nakládky odpadu. V odplate
sú zahrnuté aj náklady na pohonné hmoty, stravu, stojné a vykládku odpadu. Odplata pokrýva všetky
zmluvné záväzky. Dodatočné cenové požiadavky poskytovateľa nebudú uznané, ibaže vzniknú prídavné
náklady v dôsledku väčších zmien alebo doplnkov, ktoré budú výslovne dané písomným dodatkom k tejto
zmluve. Ak neexistuje príslušný písomný dodatok, nevzniká pre objednávateľa žiadna povinnosť na
prevzatie nákladov.
3.4. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi odplatu po úplnom, riadnom a včasnom poskytnutí
služieb podľa podmienok stanovených v tejto zmluve.
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3.5. Odplata je splatná mesačne na základe faktúr vystavených poskytovateľom po ukončení kalendárneho
mesiaca, v ktorom boli služby poskytnuté na základe písomného výkazu poskytnutých služieb, so
splatnosťou 14 dní odo dňa ich vystavenia. Poskytovateľ je povinný z dôvodu evidencie nakladania
s odpadom objednávateľa dokladovať ku faktúram aj vážne lístky potvrdené prevádzkovateľom zariadenia
na zhodnocovanie odpadov, ktorým je kompostáreň mesta Košice-Záhrada Bernátovce (ďalej len
„zariadenie na zhodnocovanie odpadov“).
3.6. Deň dodania služieb je koniec kalendárneho mesiaca.
3.7. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry, uhradí objednávateľ poskytovateľovi úrok
z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

4.

Miesto a čas poskytovania služieb

4.1. Miestom poskytovania služieb je územie Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP (vznik, zhromažďovanie, zber
a nakládka odpadu), zariadenie na zhodnocovanie odpadov (vykládka a zhodnocovanie odpadu) a pozemné
komunikácie nachádzajúce sa na území mesta Košice, ktoré vzájomne prepájajú tieto dve miesta (preprava
odpadu).
4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že služby sa budú poskytovať v postupnosti na základe telefonických
objednávok objednávateľa a to v pracovné dni v čase od 7.45 do 15.15 hod.
4.3. Pracovné a ochranné pomôcky, ako aj ostatné povinnosti pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci svojich zamestnancov, vrátane potrebného pracovného náradia, zariadení a nástrojov si zabezpečuje
poskytovateľ na vlastné náklady.
4.4. Poskytovateľ zodpovedá v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práci
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o BOZP“) a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravotníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravotníctva“) za zdravotnú a odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov pre
určený druh prác.
4.5. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie všetkých povinnosti vyplývajúcich z predpisov
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o požiarnej ochrane, hygienických a o ochrane životného
prostredia.
4.6. Poskytovateľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami miesta poskytovania služieb oboznámil
pred podpisom tejto zmluvy. Poskytovateľ zároveň získal všetky informácie o mieste poskytovania služieb,
ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytovanie služieb a pre predchádzanie vzniku škôd v mieste
poskytovania služieb. Poskytovateľ vyhlasuje, že jeho zanedbanie zoznámiť sa so všetkými údajmi
vzťahujúcimi sa k miestu poskytovania služieb ho nezbavuje zodpovednosti za riadny odhad obťažnosti
alebo odplaty za riadne a včasné poskytovanie služieb.

5.

Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu na vyzvanie poskytovateľa dodať všetky podklady
a informácie, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné splnenie predmetu zmluvy.
5.2. Objednávateľ sa zaväzuje pre poskytovateľa zabezpečiť a odovzdať veci, ktorých je vlastníkom a ktoré majú
byť k dispozícií pred začatím poskytovania služieb v stave zodpovedajúcom podmienkam tejto zmluvy.
5.3. Poskytovateľ vyhlasuje, že garantuje poskytovanie predmetných služieb.
5.4. Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o akýchkoľvek problémoch súvisiacich
s realizáciou predmetu zmluvy.
5.5. Poskytovateľ je povinný konať čestne a svedomito, dôsledne dodržiavať platné zákony Slovenskej
republiky, používať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia
a požiadaviek objednávateľa pokladá za prospešné. Ďalej je povinný konať pri plnení zmluvy podľa svojich
schopností a znalostí s náležitou odbornou starostlivosťou.
5.6. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu o akejkoľvek
skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla priamo či nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie
predmetu zmluvy, je táto zmluvná strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť
druhú zmluvnú stranu.
5.7. Ak splnenie predmetu zmluvy vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene objednávateľa, tak
objednávateľ splnomocní poskytovateľa, aby ho v rozsahu tejto zmluvy zastupoval.
5.8. Všetko, čo výslovne neposkytuje v súlade s touto zmluvou objednávateľ, je povinný zabezpečiť
poskytovateľ na vlastné náklady.
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6.

Ostatné ustanovenia

6.1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia
v súvislosti s plnením tejto zmluvy, a to aj vtedy, ak nemajú charakter obchodného tajomstva,
a o skutočnostiach, ktorých šírenie navonok by sa mohlo akýmkoľvek spôsobom dotknúť obchodných
záujmov alebo dobrého mena druhej zmluvnej strany alebo jej obchodných partnerov a klientov. Povinnosť
zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť a chrániť dôvernosť informácií získaných od druhej zmluvnej
strany trvá vo vyššie uvedenom rozsahu po podpise tejto zmluvy bez časového obmedzenia.
6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nesprístupnia tretím osobám
žiadne informácie, ktoré si navzájom označia ako dôverné. Za dôverné informácie považujeme všetky
písomné dokumenty súvisiace s predmetom zmluvy.
6.3. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť z tejto zmluvy, je povinná nahradiť v zmysle ustanovení
§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka škodu tým spôsobenú druhej strane.
6.4. Poskytovateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých pre účely uzavretia tejto zmluvy a
prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov.
6.5. Zmluvné strany aj ich zamestnanci, ktorí prichádzajú pri výkone svojich pracovných povinností do styku s
osobnými údajmi, resp. tieto údaje akýmkoľvek spôsobom spracovávajú v rámci svojej pracovnej činnosti,
sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane
osobných údajov“).
6.6. Všetky nedorozumenia, spory, resp. sporné nároky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej
platnosť, výklad alebo zrušenie, budú v prípade, že sa zmluvné strany nebudú vedieť dohodnúť na ich
odstránení riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike podľa slovenského práva. Zmluvné strany
sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

7.

Trvanie a zánik zmluvy

7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
7.2. Táto zmluva môže zaniknúť vzájomnou písomnou dohodou jej účastníkov ku dňu uvedenému v takejto
dohode.
7.3. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 1mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola doručená.
7.4. Ak poskytovateľ alebo objednávateľ podstatne porušil svoju zmluvnú povinnosť, je druhá strana oprávnená
od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy je oprávnená strana povinná uskutočniť bez zbytočného odkladu
po tom, čo sa o porušení povinnosti dozvedela. Na účely tejto zmluvy je porušenie tejto zmluvy podstatné,
ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať
s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo okolností, za ktorých bola zmluva
uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Ak
poskytovateľ alebo objednávateľ porušil svoju zmluvnú povinnosť nepodstatne, je druhá strana oprávnená
odstúpiť od zmluvy v prípade, že porušujúca strana nesplní svoju povinnosť, ani v dodatočnej primeranej
lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá.
7.5. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy sú účinné dňom doručenia ich písomného vyhotovenia druhej zmluvnej
strane.

8.

Záverečné ustanovenia

8.1. Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8.2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po dohode zmluvných strán. Zmeny sa vykonávajú
v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané zodpovednými osobami
zastupujúcimi zmluvné strany.
8.3. Ustanovenia tejto zmluvy sú právne záväzné aj pre právnych nástupcov zmluvných strán na základe
prechodu práv a povinností (univerzálna sukcesia).
8.4. Uzatvorením tejto zmluvy strácajú platnosť a neberú sa do úvahy všetky doterajšie zmluvy, dohody, resp.
jednostranné prejavy vôle týkajúce sa poskytovania služieb v písomnej alebo akejkoľvek inej forme.
8.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s platnou
právnou úpravou. Poskytovateľ berie na vedomie skutočnosť, že táto zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a
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zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“) povinne zverejňovanou zmluvou.
8.6. Táto Zmluva bude zverejnená v súlade s ustanovením § 5a ods. 9 Zákona o slobode informácií na webovom
sídle zakladateľa objednávateľa – Mestská časť Košice-Sídlisko KVP (www.mckvp.sk). Poskytovateľ
rešpektuje zákonnú povinnosť zverejnenia zmluvy v zmysle Zákona o slobode informácií.
8.7. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, dva rovnopisy obdrží
objednávateľ a jeden rovnopis poskytovateľ.
8.8. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých údajov,
ich slobodnej vôle, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v čase
podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú
svoje podpisy.

V Košiciach, dňa 19.11.2021

V Košiciach, dňa 19.11.2021

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

Podnik služieb KVP s.r.o.

DAKSIS MONT, s.r.o.

...................................................................
Ing. Miroslav Michalus
konateľ

..................................................................
Peter Šiška
konateľ
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