
ZMLUVA
O SPRACOVANÍ PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE PODBIEL NA

ROKY 2011 -2015

Článok I. 
Zmluvné strany

1. ZhotoviteF

EMB Projekt s.r.o.

Sídlo: Gercenova 2/B, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Mgr. Nora Malinovská, PhD., konateľ spoločnosti

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo
54185/B

Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

UniCredit Bank, a.s. 
1039170001/1111 
44 333 862 
2022675567 
SK2022675567

(ďalej v zmluve len „ZhotoviteF“)

2. Objednávateľ

Názov:
IČO:
Štatutárny zástupca : 
Sídlo :
Telefón :
Internetová adresa :

Obec Podbiel 
00314790
Slavomír Korčuška, starosta obce 
Obec Podbiel, Podbiel 210, 027 42 Podbiel 
043/538 10 31 
www.podbiel.sk

(ďalej v zmluve len „Objednávateľ“),

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“),

za nasledovných podmienok (ďalej len „Zmluva“)
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Článok II.
Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je spracovanie Programu odpadového hospodárstva obce 
Podbiel na roky 2011 - 2015 (ďalej len „POH“) podľa § 6 a nasl. zákona č. 223/2001 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších 
predpisov /ďalej len „zákon o odpadoch“/.

2. Účelom tejto zmluvy je plnenie zákonnej povinnosti obce vyplývajúcej z ustanovenia § 
6 a nasl. zákona o odpadoch, vypracovať POH pre komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.

Článok III.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že POH vypracuje úplne a presne v súlade s ustanoveniami 
zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch ako aj ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú 
efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť.

2. Obidve Zmluvné strany sa zaväzujú sprístupniť si navzájom všetky informácie 
a podklady, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie predmetu tejto Zmluvy a vytvoriť druhej 
Zmluvnej strane podmienky potrebné pre realizáciu predmetu Zmluvy, najmä sa 
zaväzujú, že si vzájomne poskytnú potrebnú súčinnosť.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu predmetu tejto Zmluvy zabezpečí riadne a včas, 
v lehote podľa čl. IV. tejto Zmluvy, pri plnení predmetu tejto Zmluvy je pri tom povinný 
postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade s najnovšími odbornými a právnymi 
poznatkami a postupmi.

4. V priebehu zabezpečovania realizácie predmetu Zmluvy alebo aj po jej skončení je 
Objednávateľ oprávnený vyžadovať od Zhotoviteľa ústnu alebo písomnú informáciu 
o postupe realizácie predmetu tejto Zmluvy.

5. Zhotoviteľ je oprávnený po dohode s Objednávateľom zabezpečiť úkony spojené 
s realizáciou predmetu Zmluvy aj prostredníctvom tretích osôb.

6. Dodržanie termínov plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto Zmluve. Za týmto účelom je 
objednávateľ povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetky údaje požadované pre úplné 
vypracovanie Žiadosti a finančnej analýzy ako aj potrebnú súčinnosť pri záverečnom 
sumarizovaní predkladaných údajov.

Článok IV. 
Termíny a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ je povinný vypracovať POH podľa článku II a predložiť ho Objednávateľovi 
na schválenie v lehote najneskôr do 10. 06. 2014.

2. Lehota na realizáciu predmetu Zmluvy podľa článku II tejto Zmluvy začína plynúť 
dňom podpisu tejto Zmluvy.
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Článok V.
Cena za predmet Zmluvy a platobné podmienky

1. Celková cena realizácie predmetu zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán na 
190,- EUR (bez DPH), slovom „jednostodeväťdesiat eur“.

2. Cenu podľa odseku 1 uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry 
vystavenej Zhotoviteľom po odovzdaní predmetu zmluvy Objednávateľovi, a to do 30 
dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

3. Objednávateľ je povinný fakturovanú cenu uhradiť v lehote splatnosti faktúry.
V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi 
úrok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry vo výške 0,05% fakturovanej sumy 
za každý deň omeškania.

Článok VI. 

Dôvernosť informácií

1. Obidve Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, 
skutočnostiach a údajoch, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve a/alebo ktoré budú 
uvedené v jej dodatkoch a prílohách a osobitných dohodách k tejto Zmluve, a/alebo 
ktoré sa Zmluvné strany dozvedeli v súvislosti s touto Zmluvou, jej plnením 
a predkontrakčnými rokovaniami s ňou súvisiacimi (ďalej len „Dôverné informácie“).

2. Obidve Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných 
informáciách, ibaže by z tejto Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov 
vyplývalo inak.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie budú chrániť a bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany ich nevyužijú pre seba 
a/ani pre tretie osoby, neposkytnú ich tretím osobám ani neumožnia prístup tretích 
osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov 
Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán.

4. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na 
informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe alebo ktoré je 
možné už v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných 
prostriedkov, ako ani na informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne 
známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných 
prostriedkov.

Článok VII. 
Zmluvné pokuty

1. V prípade neodovzdania predmetu tejto Zmluvy v lehote podľa čl. IV. ods. 1 Zmluvy 
uhradí Zhotovíte!’ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 80,- EUR (slovom 
osemdesiat eur).

2. V prípade ukončenia Zmluvy Objednávateľom z iného dôvodu než je porušenie 
zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi všetky
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preukázateľné náklady spojené so včasným plnením predmetu tejto zmluvy od 
dátumu jej podpísania.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že podkladom pre úhradu zmluvnej pokuty bude 
oprávnenou stranou vystavená výzva na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta 
je splatná do 10 dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy.

Článok VIII. 
Odstúpenie od zmluvy a ukončenie zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípadoch, ak Zhotoviteľ 
porušil:

a) svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú 
realizáciu predmetu zmluvy podľa článku II tejto Zmluvy,

b) svoje zmluvné záväzky opakovane neplní alebo ak porušil svoj zmluvný záväzok 
úmyselne.

2. Objednávateľ vždy odstúpi od tejto zmluvy v prípade objektívneho dôvodu 
nemožnosti plnenia tejto zmluvy, ktorý nastal na strane Zhotoviteľa alebo v prípade 
zmarenia realizácie predmetu tejto Zmluvy z objektívnych príčin.

3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade neplnenia povinností zo strany 
Objednávateľa podľa čl. III. ods. 4 tejto Zmluvy.

4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej 
strane.

5. Túto Zmluvu je možné ukončiť aj písomnou dohodou Zmluvných strán.

6. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy s výnimkou povinnosti vrátiť doteraz poskytnuté plnenie 
druhej zmluvnej strane a/alebo práva uplatňovať majetkové sankcie uvedené v tejto 
Zmluve.

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva môže byť zmenená alebo doplňovaná len na základe vzájomnej dohody 
Zmluvných strán a to formou písomného dodatku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných príslušných právnych predpisov.

3. Obsah dodatkov a príloh tejto Zmluvy je vykladaný tak, aby mal rovnakú platnosť 
a účinnosť ako keby bol priamo určený v tejto Zmluve.

4. Zmluva sa stáva právoplatnou dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnou 
nasledujúcim dňom po jej zverejnení. Vyhotovuje sa v dvoch exemplároch, z ktorých 
každý má platnosť originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie tejto 
Zmluvy.

5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, jej 
obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú 
akéhokoľvek omylu. Zároveň vyhlasujú, že Zmluva nebola dohodnutá v tiesni ani za
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inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a 
zrozumiteľne. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy túto 
Zmluvu podpísali.

Za Zhotovíte ľa:
V Bratislave, dňa 20.05.2014

EMB Projekt s.r.o.
Mgr. Nora Malinovská, PhD. 

konateľ

Za Objednávateľa: 
VPodbieli, dňa 20.05.2014

Obec Podbiel
Slavomír Korčuška 
starosta obce
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