




 

Z M L U V A   
o poskytovaní služieb 

 
 

Zmluvné strany 
 
 

Dodávateľ  :    Ing. Viera Kozárová 
                         Adresa: Štefánikova tr. 102, 949 01 Nitra 
                         Tel. kontakt: 0915 897256 
                         IČO  :  40234738 
                         DIČ: 1030960546 
                         Zapísaná v živnostenskom registri Obvodného úradu v Nitre pod č. 403 - 21816 
                         Bankové spojenie  :  Sberbank Slovensko a.s. 
                         Číslo účtu  : 3220687207/3100   
                         Nie je platca DPH 

 
Odberateľ  :    Stredná odborná škola veterinárna 
                        Sídlo  :  Drážovská 14, 950 12  Nitra 
                        IČO  :    00162370 
                        Bankové spojenie  :  ŠP SR  
                        Číslo účtu  : 7000309325/8180  
         Nie je platca DPH 
 

Uzatvárajú v súlade s Obchodným zákonníkom túto 
 

Zmluvu o poskytovaní služieb 
I. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva, ďalej len OH, pre 
odberateľa v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, v rozsahu 

špecifikovanom v čl. II bode A zmluvy. 

 

 

II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
A/   Dodávateľ  : 

1.   poradenstvo, vypracováva potrebnú dokumentáciu pre OH, 
2.   vypracováva Program OH, 
3.   vedie evidenciu o množstvách vyprodukovaných odpadov na Evidenčných listoch odpadov, 
4.   vypracováva ročné hlásenie o množstvách odpadov, 
5. je oprávnený vstupovať do všetkých objektov odberateľa, 
6. zastupuje odberateľa pred kontrolnými orgánmi štátnej správy v oblasti OH, 
7. kontroluje plnenie uložených opatrení kontrolných orgánov štátnej správy v oblasti OH. 
 

B/  Odberateľ  : 
1.  za účelom poskytovania služby  prostredia dodá dodávateľovi v jednom vyhotovení    
     všetky interné predpisy a dokumentáciu odberateľa, 

      2.  umožní dodávateľovi vstup do všetkých priestorov odberateľa, 
      3.  oznamuje zmeny v organizačnej štruktúre, aktuálny stav zamestnancov a iné podstatné                              
           skutočnosti ovplyvňujúce vykonávanie predmetných služieb,                                                                                                       

4.  spolupracuje s dodávateľom pri vypracovaní interných predpisov v oblasti OH,                                  
      5.  spolupracuje s dodávateľom pri výbere a vyhodnotení najvhodnejšieho dodávateľa na  
           zhodnotenie/zneškodňovanie odpadov.      



 

III. 
Cena 

 
     Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách na cene za poskytnuté / 
vykonané/ služby vo výške 33,- € mesačne.   

 
    Dodávateľ bude  fakturovať za predmet zmluvy dohodnutú sumu 1x štvrťročne, najneskôr do 5-teho 
kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Odberateľ je povinný do 14-tich dní odo dňa doručenia 
faktúry túto uhradiť. Prípadne ďalšia odmena za službu navyše, resp. úhrada za zvýšené náklady 
vzniknuté na strane dodávateľa budú dohodnuté osobitne. 
     V prípade omeškania odberateľa so zaplatením faktúry, je povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 
stanovenej platným osobitným právnym predpisom.  

 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
     Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia § 9 Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciam a poskytnuté údaje použije len na úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom služieb. 
Sprístupnenie údajov tretím osobám len v prípade, ako to ustanovuje osobitný zákon, alebo 
s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby. 

           V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je Dodávateľ povinný vrátiť všetky doklady, ktoré mu 
poskytol Odberateľ pre plnenie zmluvnej činnosti. O vrátení sa vyhotoví protokol, ktorý podpíšu obidve 
zmluvné strany. 
     Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s možnosťou vypovedať ju v dohodnutej dobe,                
pri dodržaní trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 
po doručení výpovede. Pri závažnom alebo opätovnom porušení podmienok tejto zmluvy môže 
ktorákoľvek zo zmluvných strán okamžite od nej odstúpiť. Zmluvný vzťah v tom prípade končí 
posledným dňom v mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené. 
     Dohodnuté podmienky platia pre rozsah služieb dohodnutých ku dňu podpísania zmluvy.  

          Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len 
písomne po vzájomnej dohode. 
     Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola prečítaná, obidve zmluvné strany súhlasia s jej obsahom 

a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
 
     Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží dodávateľ a 1 odberateľ. 
 
     Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia na internetovej stránke odberateľa. 
      
 
 

Dodávateľ  :                                                               Odberateľ  : 

 
     V Nitre dňa 04.04.2013                                                       V Nitre dňa 04.04.2013 
 
 

 

 
----------------------------------------                                          ––––––––––––––––––––––– 

           Ing. Viera  Kozárová                           Mgr. Edita Križanová        
                                                                                                       riaditeľka školy                                                      


