
 

Poskytovateľ: 

Spoločnosť:   KOSIT a.s. Sídlo: Rastislavova 98, 043 46 Košice Zapísaná v: Obch. reg. OS Košice I, Odd.: Sa, Vl. č.: 1169/V 

    IČO: 36 205 214 DIČ: 2020061461 IČ DPH: SK2020061461 

V zastúpení:   Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová, na základe plnej moci zo dňa 05.09.2018 

Bankové spojenie:   Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001 

Poverený zástupca:    Romana Theiner 

Kontakt:   Telefón: 0910 828 773, Email: theiner@kosit.sk 

(ďalej len „poskytovateľ”).     

  

Objednávateľ:   

Spoločnosť:   Obec Mirkovce 

Sídlo:   Obecný úrad Mirkovce, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa 

    IČO: 00327484 DIČ: 2021225613 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s.  BIC: KOMASK2X 

IBAN:   SK41 5600 0000 0088 1940 9003 

Poverený zástupca:   Engel Marián, Mgr. 

Kontakt:   Telefón: 0907 971 659, E-mail: obecmirkovce65@gmail.com 

(ďalej len „objednávateľ”), (ďalej spolu „zmluvné strany” alebo jednotlivo „zmluvná strana”) 

 
ČLÁNOK I - Predmet zmluvy 

  
1. Touto zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi do dočasného užívania (prenajať) nádoby určené na zber odpadu 

špecifikované v ods. 2 tohto článku a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi dohodnuté nájomné za podmienok dojednaných touto 

zmluvou. 

2. Predmetom tejto zmluvy je odovzdanie súboru zberných nádob určených pre jednu domácnosť obce (tzv. balík), ktorý pozostáva z: 

a) 1ks plastovej nádoby o objeme 120L určenej na triedený zber plastov (žltá), 
b) 1ks plastovej nádoby o objeme 120L určenej na triedený zber skla (zelená), 
 

Celkový počet domácností, ktorým má byť uvedený balík nádob odovzdaný je 120 domácností, tzn. celkovo Poskytovateľ odovzdá Objednávateľovi 240 

ks zberných nádob (ďalej len „predmet zmluvy alebo zberná nádoba“). 

3. Objednávateľ je oprávnený predmet zmluvy uvedený v ods. 2 tohto článku užívať za účelom uskladnenia komunálneho odpadu a/alebo vytriedených 

zložiek z komunálneho odpadu, a/alebo biologicky rozložiteľného odpadu pochádzajúceho z domácnosti na území obce v závislosti od typu nádoby. 

4. Poskytovateľ vyhlasuje, že zberné nádoby sú nové, jednotlivo v bezchybnom technickom stave, plne spôsobilé na určené užívanie – zber konkrétneho 

druhu odpadu, odolné voči UV žiareniu, chemikáliám a odolné voči vysokým aj nízkym teplotám (od -40 °C do +80°C). 

 

  

 
ČLÁNOK II – Odovzdanie a prevzatie 

  
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ dodá Objednávateľovi zberné nádoby v dohodnutom počte najneskôr do 20 pracovných dní od uzatvorenia 

tejto zmluvy. Konkrétny termín a čas si zmluvné strany dohodnú operatívne (postačí e-mailom). 

2. Miestom dodania predmetu zmluvy je Obecný úrad Objednávateľa na adrese: 

Obecný úrad Mirkovce, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa 

3. Poskytovateľ je povinný odovzdať a Objednávateľ je povinný prevziať predmet zmluvy na dohodnutom mieste podľa ods. 2 tohto článku, čo si 

zmluvné strany protokolárne potvrdia proti podpis na preberacom protokole. Za tým účelom sa Objednávateľ zaväzuje zabezpečiť prítomnosť svojho 

povereného zástupcu v dohodnutý deň odovzdania.Objednávateľ berie na vedomie, že dňom odovzdania zberných nádob prechádza na Objednávateľa 

nebezpečenstvo vzniku škody na predmete zmluvy a nebezpečenstvo náhodného zhoršenia jeho stavu. 

 

  
  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NÁDOB NA ZBER ODPADU 
  uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. medzi týmito zmluvnými stranami 



 
ČLÁNOK III - Nájomné 

  

1. Zmluvné strany sa dohodli (v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení), že Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi za dodané 

zberné nádoby pravidelné mesačné nájomné vo výške: 

 36.40 € bez DPH (43.68 € s DPH) za 120 domácností (balíkov) / 1 mesiac, 

a to po dobu trvania tejto zmluvy - 5 rokov (60 mesiacov), tak ako je špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Takto stanovené nájomné zahŕňa 

aj dodanie tovaru Objednávateľovi do miesta dodania podľa čl. II ods. 2 tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude uhrádzať dohodnuté nájomné podľa ods. 1 tohto článku na základe faktúry – riadneho daňového 

dokladu, vystavenej Poskytovateľom každý kalendárny mesiac počnúc mesiacom nasledujúcim po dni dodania zberných nádob.  

3. Vo faktúre bude zahrnutá aj DPH v zmysle platných daňových predpisov ku dňu vzniku daňovej povinnosti. Originál faktúry Poskytovateľa odošle 

Objednávateľovi poštou a v prípade požiadavky aj v kópii na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

4. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o DPH, je Objednávateľ 

oprávnený vrátiť ju na opravu a/alebo doplnenie najneskôr do 5 dní od jej doručenia. V takom prípade lehota splatnosti začne plynúť až doručením 

opravenej faktúry. Lehota na vrátenie faktúry podľa tohto odseku je dodržaná, ak Objednávateľ v uvedenej lehote odovzdá túto faktúru na poštovú 

prepravu. 

5. Dňom zaplatenia faktúry v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň pripísania sumy nájomného v prospech bankového účtu Poskytovateľa. 

6. V prípade omeškania s úhradou faktúry je Poskytovateľ oprávnený požadovať aj zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za 

každý deň omeškania.  

7. V prípade omeškania s úhradou splatnej faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy zo strany 

Objednávateľa s právom Poskytovateľa odstúpiť od tejto zmluvy. Nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. IV ods. 4 tejto zmluvy tým nie je dotknutý.  

 

  

   
ČLÁNOK IV – Trvanie zmluvy a zmluvné sankcie 

  
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 5 rokov, počnúc dňom jej účinnosti. 

2. Túto zmluvu je možné predčasne ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, ku dňu a za podmienok uvedených v tejto dohode, 

b) odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strany v prípade ukončenia poskytovania služieb vývozu komunálneho odpadu v obci zo strany 

Poskytovateľa, ako aj v prípade podľa čl. III ods. 7 tejto zmluvy; odstúpenie musí byť písomné a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia 

druhej zmluvnej strane. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade riadneho splnenia všetkých zmluvných podmienok a zotrvania v zmluvnom vzťahu počas celej dohodnutej 

doby trvania tejto zmluvy, zberné nádoby tvoriace predmet tejto zmluvy prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa posledným dňom trvania zmluvného 

vzťahu a súčasne zaplatením posledného nájomného. 

4. V prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu bez ohľadu na jeho dôvod, sa Objednávateľ zaväzuje odkúpiť od Poskytovateľa odovzdané 

zberné nádoby, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy za obstarávaciu cenu (25,- € bez DPH / 1ks zbernej nádoby), po odpočítaní už zaplateného 

nájomného ku dňu zániku tejto zmluvy. Výkupná cena bude Objednávateľovi vyúčtovaná vystavením faktúry za rovnakých platobných podmienok, 

ako sú uvedené v čl. III tejto zmluvy.   

 

  

 
ČLÁNOK V – Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a) poskytnúť zberné nádoby v dohodnutom počte, druhu a v stave plne spôsobilom na dohodnuté užívanie, 

b) odovzdať zberné nádoby riadne a včas na Objednávateľom určené miesto, 

c) odstrániť na vlastné náklady prípadné vady zbernej nádoby znemožňujúce jej riadne užívanie nespôsobené Objednávateľom. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) prevziať zberné nádoby v dohodnutom počte, druhu a v určenom mieste,   

b) zabezpečiť ochranu zberných nádob pred ich zničením, poškodením, stratou a odcudzením, 

c) nevykonávať žiadne zmeny alebo úpravy zberných nádob, 

d) bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie zbernej nádoby, 

e) neposkytnúť zbernú nádobu do užívania tretej osobe, s výnimkou domácností obce, ktorým sú nádoby určené. 

3. V prípade porušenia, resp. nesplnenia si povinností podľa ods. 2 písm. b) až e) tohto článku je objednávateľ povinný nahradiť prípadnú škodu, ktorá 

v súvislosti s tým Poskytovateľovi vznikne. 

 

 

 

 



ČLÁNOK VI – Záverečné ustanovenia 

  

1. Adresou pre doručovanie sa rozumie adresa sídla ako aj e-mailová adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy, pričom každú zmenu je dotknutá strana povinná 

bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností platí, že zmena adresy nebola preukázateľne oznámená. 

2. Písomnosť doručovaná elektronicky podľa tejto zmluvy sa považuje za doručenú najneskôr dňom nasledujúcim po dni jej odoslania. Písomnosť 

doručovaná poštou sa považuje za doručenú aj dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, bez ohľadu na dôvod jej nedoručenia, i keď sa adresát o nej nedozvie. 

3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi 

predpismi. 

4. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne vo forme dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.  

5. Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať 

zvláštnych, v tejto zmluve neuvedených, ústnych dojednaní a dohôd. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, pre každú zo zmluvných strán po jednom exemplári. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. 

§47a zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, o čom objednávateľ upovedomí Poskytovateľa (postačí e-mailom). 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani 

za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú 

vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

  

 
PRÍLOHY 

  

1. Cenová kalkulácia 

2. Splnomocnenie zo dňa 05.09.2018 

  

 

   
   
   
Za poskytovateľa  Za objednávateľa 
    

V Košiciach dňa 27.01.2020   

 
V Mirkovciach 
 
Dňa ………………………………………………. 

   

 

   
      

 
  

 
KOSIT a.s.   Obec Mirkovce 

Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová                                                    Engel Marián, Mgr. 
   

 

 


