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Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 

v Obci Radatice č. 2/2022  
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ: 
 

Názov:    Obec Radatice 
Sídlo:    Radatice 105, 082 42  Radatice 
IČO:                 00 327 662  
DIČ:    2020543283 
V zastúpení:   Mgr. Gabriela Viazanková, starostka obce 
Osoby jednať 

vo veciach zmluvných:  Mgr. Gabriela Viazanková, starostka obce 
 vo veciach technických:  Mgr. Gabriela Viazanková, starostka obce 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:     SK57 5600 0000 0004 5682 9001 
Telefón:                     051 / 779 62 34 
E-mail:    obecradatice@onlinenet.sk 
 

(ďalej len „objednávateľ“)     
 

a  
 

Poskytovateľ: 
 

Názov:    FÚRA s.r.o. 
Sídlo:    SNP 77, 044 42  Rozhanovce 
IČO:    36 211 451 
DIČ:    2021649575 
IČ DPH:   SK2021649575 
Zastúpená:   PhDr. Miroslav Fúra, PhDr., konateľ spoločnosti 
V zastúpení:   PhDr. Miroslav Fúra, PhDr., konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:    SK21 5600 0000 0048 5407 4001 
Telefón:                     +421 903 902 795  
E-mail:    fura@fura.sk  
Zapísaný v registri:  Obchodný register Okresného súdu Košice I 
Číslo zápisu:   Oddiel.: Sro, vložka č. 1279/V 
 

(ďalej len „poskytovateľ“)     
 
 

Čl. 1. Preambula 
 

1. Táto zmluva upravuje vzťahy medzi objednávateľom a poskytovateľom týkajúce sa 
zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu, objemného 
odpadu, drobného stavebného odpadu, nebezpečného odpadu, ako aj zberu, 
prepravy a zneškodnenia/zhodnotenia elektroodpadu a jedlých olejov a tukov                     
na území Obce Radatice v rozsahu podľa tejto zmluvy a pokynov objednávateľa. 
 
 
 

 

mailto:obecradatice@onlinenet.sk
mailto:fura@fura.sk
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Čl. 2. Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť služby objednávateľovi 
v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu zberu, prepravy a zneškodnenia 
zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného 
odpadu, nebezpečného odpadu, ako aj zberu, prepravy a zneškodnenia/zhodnotenia 
elektroodpadu a jedlých olejov a tukov, na území Obce Radatice v zmysle zákona                      
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a povinnosť objednávateľa poskytované služby prevziať                   
a za tieto zaplatiť. 
 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletné služby na predmet zákazky: 
„Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Radatice“, ktorá je 
výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), vyhlásenej                      
vo výzve na predkladanie ponúk pod č. j. Rad-2022/031-OCÚ/002 zo dňa 
29.03.2022, v rozsahu podľa cenovej špecifikácie služieb, ktorá je prílohou tejto 
výzvy. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať predmetné služby vo vlastnom mene                 
a na vlastnú zodpovednosť. 
 

3. Objednávateľ požaduje zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenie/zhodnotenie 
odpadov v nasledujúcom členení, v požadovaných cykloch vývozov a 
predpokladaných množstvách: 
3.1 Zmesový komunálny odpad, katalógové číslo odpadu 20 03 01: 

zhromažďovaný pôvodcami odpadu na určených stanovištiach na území celej 
obce v zástavbách rodinných domov, bytových domov a pri objektoch 
právnických osôb: 

• v 110 l zberných nádobách s pravidelným termínom vývozu 1 x za dva týždne, 
predpokladaný počet zberných nádob 240 ks nádob, celkom predpokladaný 
počet vývozov: 240 ks nádob x 52 vývozov/24 mesiacov (spolu 12480 ks 
vyvezených nádob/24 mesiacov), predpokladané množstvo 132 t/24 
mesiacov, 

• v 1100 l zberných nádobách s pravidelným vývozom 1 x za dva týždne, 
predpokladaný počet zberných nádob je 1 ks nádoby, celkom predpokladaný 
počet vývozov: 1 ks nádoby x 52 vývozov/24 mesiacov (spolu 52 ks 
vyvezených nádob/24 mesiacov), predpokladané množstvo 2,5 t/24 mesiacov, 

• v 240 l zberných nádobách s pravidelným vývozom 1 x za dva týždne, 
predpokladaný počet zberných nádob je 2 ks nádob, celkom predpokladaný 
počet vývozov: 2 ks nádob x 52 vývozov/24 mesiacov (spolu 104 ks 
vyvezených nádob/24 mesiacov), predpokladané množstvo 2,3 t/24 mesiacov. 

3.2 Objemné odpady, katalógové číslo odpadu 20 03 07: zhromažďované 
pôvodcami vo veľkoobjemových kontajneroch (ďalej len „VOK“). Vývozy sa 
uskutočnia v termínoch podľa nahlásenia príležitostne umiestňovaných na území 
obce pri jarnom a jesennom upratovaní. Predpokladané množstvo vyvezených 
kontajnerov podľa nahlásenia objednávateľa minimálne 1 x za 6 mesiacov, 
predpokladaný počet kontajnerov 4 ks, celkom predpokladaný počet vývozov: 4  
ks kontajnerov x 2 vývozy/12 mesiacov (spolu 16 ks vyvezených VOK/24 
mesiacov), predpokladané množstvo 25 t/24 mesiacov. 

3.3 Drobné stavebné odpady, katalógové číslo odpadu 20 03 08: 
zhromažďované pôvodcami vo VOK. Vývozy sa uskutočnia v termínoch podľa 
nahlásenia objednávateľa. Predpokladané množstvo vyvezených kontajnerov je 
1 x za 12 mesiacov, celkom predpokladaný počet vývozov: 1 ks kontajnera x 1 
vývozy /12 mesiacov (spolu 2 ks vyvezených VOK/24 mesiacov), predpokladané 
množstvo 9,0 t/24 mesiacov.    

3.4 Nebezpečný odpad, katalógové číslo odpadu (k. č.) 20 01 21 – žiarivky a iný 
odpad obsahujúci ortuť, k. č. 20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce 
chlórfluórované uhľovodíky, k. č. 20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 
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06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce 
tieto batérie, k. č. 20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné 
ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti, k. č. 20 01 
05 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob - vývozy sa 
uskutočnia v termínoch podľa nahlásenia objednávateľa v predpokladanom zbere 
max. 2 x za 12 mesiacov (spolu 4 vývozov / 24 mesiacov). Predpokladané 
množstvo 1 t/24 mesiacov. V deň zberu danú komoditu obyvatelia odovzdajú               
vo vopred dohodnutom termíne a mieste v obci, odkiaľ poskytovateľ zabezpečí 
zber, odvoz a následné zneškodnenie odpadu. 

3.5 Elektroodpad, katalógové číslo odpadu (k. č.) 20 01 34  - batérie a 
akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33, k. č. 20 01 36 - vyradené elektrické a 
elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 – 
vývozy sa uskutočnia v termínoch podľa nahlásenia objednávateľa 
v predpokladanom zbere max. 2 x za 12 mesiacov (spolu 4 vývozov / 24 
mesiacov). Predpokladané množstvo 4 t/24 mesiacov. V deň zberu danú 
komoditu obyvatelia umiestnia k zbernej nádobe, odkiaľ poskytovateľ zabezpečí 
zber a odvoz. 

3.6 Jedlé oleje a tuky, katalógové číslo odpadu (k.č.) 20 01 25 -   vývozy sa 
uskutočnia v termínoch podľa nahlásenia objednávateľa v predpokladanom zbere 
max. 2 x za 12 mesiacov (spolu 4 vývozov / 24 mesiacov). Predpokladané 
množstvo 0,4 t/24 mesiacov. V deň zberu danú komoditu obyvatelia umiestnia                
k zbernej nádobe, odkiaľ poskytovateľ zabezpečí zber a odvoz. 

 
4. Poskytovateľ služby zabezpečí jednorazový prenájom VOK na objemné odpady, 

katalógové číslo odpadu 20 03 07 a drobné stavebné odpady, katalógové číslo 
odpadu 20 03 08 podľa bodu 3. tohto článku v predpokladanom počte 65 dní                  
na prenájom VOK počas 24 mesiacov. 
 
 

Čl. 3. Miesto a doba trvania zmluvy, ukončenie zmluvy 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy.  

 
2. Miesto dodania (plnenia) predmetu zmluvy: Obec Radatice - územie obce Radatice. 

 
3. Poskytovateľ bude poskytovať predmetné služby v súlade s harmonogramom zberu 

odpadov podľa Čl. 2. bod 3. 
 

4. Predmetná zmluva zanikne: 
a) Uplynutím doby podľa bodu 1. tohto článku. 
b) Dohodou zmluvných strán ku dňu vzájomne dohodnutému v takejto dohode alebo 

jednostranným vypovedaním zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Zmluvné 
strany môžu zmluvu vypovedať bez udania dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú 
formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Za deň doručenia sa považuje deň 
prevzatia písomnosti. 

c) Písomnou výpoveďou objednávateľa, pri závažnom porušení dohodnutých 
zmluvných podmienok poskytovateľom, pričom za závažné porušenie zo strany 
poskytovateľa sa rozumie nenaplnenie dohodnutého predmetu zmluvy uvedeného 
v Čl. 2. zmluvy v požadovanom rozsahu 2x za sebou. Výpovedná lehota je tri (3) 
mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho               
po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

d) Písomnou výpoveďou poskytovateľa, pri závažnom porušení dohodnutých 
zmluvných podmienok objednávateľom, pričom za závažné porušenie zo strany 
objednávateľa sa rozumie neuhradenie fakturovanej čiastky 2x za sebou. 
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Výpovedná lehota je tri (3) mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca, nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
 

Čl. 4. Cena a platobné podmienky 
 

1. Cena predmetu tejto zmluvy v rozsahu podľa Čl. 2. je stanovená dohodou 
zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 
Z. z. a je doložená poskytovateľom ocenenou cenovou špecifikáciou služieb                  
na základe predloženej cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní, ktorá tvorí 
prílohu k tejto zmluve. 

 
2. Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi finančný preddavok. 
 
3. Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou   

zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve. 
 
4. Platby za vykonané služby budú objednávateľom uhrádzané bezhotovostným 

prevodom na účet poskytovateľa na základe faktúr, vystavených poskytovateľom. 
 
5. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani          

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, pokiaľ je poskytovateľ platcom 
DPH. 

 
6. Lehota splatnosti faktúr je 15 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia 

objednávateľovi. Nárok na zaplatenie ceny vzniká až po odsúhlasení 
poskytnutých služieb objednávateľom. 

 
7. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa tejto zmluvy a platných právnych 

predpisov, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť poskytovateľovi na opravu.                   
Od doručenia opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti, pričom                     
v tomto prípade objednávateľ nie je v omeškaní s platbou faktúry. 

 
8. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu 

objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa. Objednávateľ uhradí 
poskytovateľovi fakturovanú sumu na účet uvedený na faktúre. 

 
9. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo 

pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci 
pracovný deň. 

 
10. Fakturácia bude vykonávaná 1-krát mesačne podľa množstva a rozsahu 

poskytnutých služieb odsúhlasených objednávateľom a pripojených dokladov, 
ktorými sú vážne lístky, záznam o prevádzke vozidla a pod., a to najneskôr                      
do 15 kalendárnych dní po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca. 

 
11. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže poskytovateľ účtovať 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý 
deň omeškania. 

 
12. Ak objednávateľ požiada o vykonanie mimoriadneho zberu a prepravy odpadu, 

bude tento fakturovaný zvlášť, pričom bude fakturovaný za mesiac, v ktorom bol 
uskutočnený v jednotkových cenách podľa tejto zmluvy. 

 
13. V celkovej cene za obdobie plnenia zmluvy sú zahrnuté aj predpokladané 

zákonné poplatky za uloženie odpadov v zmysle platnej legislatívy.  
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Čl. 5. Prevzatie zodpovednosti 
 

1. Zodpovednosť za nakladanie s odpadom podľa podmienok tejto zmluvy 
prechádza z objednávateľa na poskytovateľa okamihom vykonania zberu odpadu 
na územní Obce Radatice. 
 

2. Počas doby trvania tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje nakladať s odpadmi              
v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi a v súlade s rozhodnutiami 
príslušných orgánov verejnej moci záväznými pre poskytovateľa. 

 
3. Každá zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu spôsobenej škody, ktorá 

jej vznikne porušením povinností druhou zmluvnou stranou. Poškodená strana je 
oprávnená požadovať od druhej strany aj náhradu súvisiacich nákladov, ktoré 
musela vynaložiť v dôsledku, resp. v súvislosti s porušením povinností druhou 
stranou. 

 
4. Poskytovateľ je zodpovedný za poškodenie zberných nádob nesprávnou 

manipuláciou so zbernými nádobami. 
 
5. Poskytovateľ zodpovedá za vady vykonaných služieb, ktoré spôsobil svojou 

činnosťou. 
 
6. Poskytovateľ je povinný dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia                    

pri poskytovaní predmetných služieb  podľa platných predpisov počas celej doby 
plnenia predmetu zmluvy. 

 
 

Čl. 6. Podmienky poskytovania služieb,  
kontrola plnenia a spôsob preberania služby 

 
1. Poskytovateľ je povinný: 

a) zabezpečovať bezporuchový zber, prepravu a zneškodnenie/zhodnotenie 
odpadu podľa Čl. 2. a 3. tejto zmluvy výlučne na území Obce Radatice; 

b) zabezpečiť vyčistenie a upratanie plôch po vysypaní zberných nádob 
a kontajnerov; 

c) zabezpečiť  pristavenie VOK na zber objemné odpady a drobného stavebného 
odpadu na miesta, ktoré určí objednávateľ, zabezpečiť odvoz kontajnerov s týmto 
odpadom umiestnených v obci po telefonickom upresnení objednávateľom 
a zneškodnenie objemného odpadu a  drobného stavebného odpadu ; 

d) zabezpečiť umiestnenie nádob po vyprázdnení na zberné alebo zvozové 
stanovište; 

e) uskutočniť náhradný vývoz odpadu najneskôr do 24 hodín, ak nebolo možné 
dodržať  dohodnutý harmonogram vývozu zo závažných dôvodov (napr. 
poveternostné  podmienky, porucha zberového vozidla a pod.) a okamžite 
oznámiť objednávateľovi skutočnosti, ktoré viedli k nedodržaniu harmonogramu 
vývozu; 

f) v prípade poruchy zvozových mechanizmov bezodkladne zabezpečiť náhradu na 
zabezpečenie poskytovania služieb; 

g) zabezpečovať mimoriadny zber a prepravu mimo dohodnutého harmonogramu 
len na základe písomnej objednávky objednávateľa (napr. počas sviatkov); 

h) umožniť prítomnosť poverenej osoby objednávateľa pri kontrole váženia 
odpadov, 

i) zabezpečiť tlač kalendárov s harmonogramom vývozu odpadu v minimálnom 
počte 250 ks; distribúciu zabezpečí objednávateľ; 

j) disponovať potrebnými platnými rozhodnutiami (povoleniami) príslušných 
orgánov štátnej správy na plnenie zmluvy a kedykoľvek ich poskytnúť                       
na požiadanie objednávateľa; 

k) dodržiavať platné predpisy (legislatívu). 
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2. Objednávateľ je povinný: 

a) určiť také stanovištia zberných nádob, ktoré zodpovedajú podmienkam pre 
prístup techniky na prepravu odpadov a zodpovedajú predpisom o ochrane 
životného prostredia a nenarušujú estetický vzhľad okolia, 

b) včas nahlásiť každú zmenu, ktorá môže narušiť alebo ovplyvniť harmonogram 
zberu a prepravy odpadov, 

c) poskytnúť potrebnú súčinnosť podaním potrebných informácií k plneniu z tejto 
zmluvy; 

d) zabezpečiť prítomnosť ním poverenej osoby pri kontrole váženia odpadov.  
 

3. Objednávateľ bude vykonávať kontrolu počtu vyvážaných zberných nádob 110 l, 240 l 
a 1100 l uvedených v Čl. 2., bod 3, podbod 3.1 podľa evidencie zberných nádob, ktorú 
bude viesť poskytovateľ služby s možnosťou fyzickej kontroly vykonávanej 
pracovníkom OcÚ Radatice. Počty vyvážaných zberných nádob budú kontrolované                  
a potvrdzované objednávateľom. 
 

4. Kontrolu množstva vyvážaných odpadov objednávateľ vykoná na základe vážnych 
lístkov, ktoré je povinný zabezpečiť poskytovateľ služby. Množstvo odpadu bude 
kontrolované objednávateľom minimálne pri fakturácii. Objednávateľ si vyhradzuje 
právo na náhodnú kontrolu váženia odpadov priamo pri vývoze odpadu na váhe. 
 

5. Skutočné množstvo nebezpečných odpadov a elektroodpadu objednávateľ odsúhlasí 
na základe dokladu od oprávneného odberateľa. Doklady predloží poskytovateľ 
služby. Kontrolu vykoná objednávateľ minimálne pri fakturácii. 

 
 

Čl. 7. Zmluvné pokuty 
 

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo požadovať  od poskytovateľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 500,00 EUR za porušenie stanovených povinností pri plnení tejto 
zmluvy. Objednávateľ môže od poskytovateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty 
aj opakovane, ak poskytovateľ opakovane porušuje ustanovenia dohodnuté v tejto 
zmluve.   
 

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo požadovať od poskytovateľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 1.000,00 EUR, ak poskytovateľ zastaví z akéhokoľvek dôvodu 
poskytovanie akýchkoľvek služieb dohodnutých touto zmluvou a lehota zastavenia 
bude dlhšia ako 14 kalendárnych dní, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať 
v plnení tejto zmluvy. 
 

3. Objednávateľ o porušení zmluvných podmienok upovedomí poskytovateľa písomne. 
 
 

Čl. 8. Ostatné ustanovenia 
 

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny poskytovanej služby v rozsahu zmeny 
systému zberu a prepravy odpadu na území obce uvedenom v tejto zmluve (napr. 
zmena počtu nádob, umiestnenie nádob, frekvencia zberu, rozšírenie zberu odpadu 
na novovzniknutých lokalitách na území obce a pod.). 
 

 
Čl. 9. Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa 

riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 
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2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomnej zmeny 
zmluvy (dodatku) v súlade so ZVO, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. 

 
3. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych 

nástupcov obidvoch zmluvných strán. 
 
4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých                          

pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane. 
 
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová špecifikácia služieb (rozpočet 

služieb) – príloha tejto zmluvy. 
 
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ 

a poskytovateľa obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia. 
 

7. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná                  
v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  

 

 
Príloha:   

• Cenová špecifikácia služieb (rozpočet)  
 
 

V Radaticiach, dňa: 29.4.2022         V Rozhanovciach, dňa: 28.4.2022 
      
   
Za objednávateľa:    Za poskytovateľa 
 
 
Obec Radatice     FÚRA s.r.o. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Gabriela Viazanková   PhDr. Miroslav Fúra 
starostka obce     konateľ spoločnosti 


