
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  

č. 109/03/2021/MI 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991/Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na § 1 ods. 12 písm. v) Zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní medzi 

 

 

Objednávateľ:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo podľa zriaďovacej listiny:          Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:               Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene  

organizácie:    doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach technických:  Ing. Juraj Gubík – riaditeľ prevádzkového úseku 

osoba oprávnená na preberanie 

služieb podľa tejto zmluvy:                    Michal Kráľ – vedúci strediska Michalovce 

IČO:     35 555 777 

DIČ:     202 177 2544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA 

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

kontakt:    tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

webstránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk 

(ďalej ako ,,objednávateľ“) 

 

a  

 

Poskytovateľ:    NYOS r.s.p. s.r.o. 

sídlo:      Remeselnícka 6568/71, 071 01 Michalovce 

zastúpený:     Mgr. Marek Cibere - konateľ 

IČO:      46 170 111 

DIČ:      2025269677 

IČ DPH:                                        SK 2025269677  

bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka a.s.,  

IBAN:     SK39 0200 0000 0028 9064 7357 

zápis:                                            OR Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č.  27764/V 

kontakt:    tel.: 0915 166 766, e-mail: gliesetrade@gmail.com 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 
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Článok I 

Predmet a rozsah plnenia 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb súvisiacich s čistením cestného telesa, krajníc a 

priekopy cesty I/19 pred colným priestorom Vyšné Nemecké v jej staničení 87,200km – 89,445km 

(križovatka III/3804, Husák – colnica Vyšné Nemecké) v úseku dĺžky 2,2 km v šírke cca 5 m 

poskytovateľom (ďalej aj len ako „služba“). 

2. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečovať poskytovanie služieb podľa ods. 1 tohto 

článku pre objednávateľa v nasledovnom rozsahu: 

a) Čistenie cesty, krajnice, cestného telesa a odpočívadla od komunálneho odpadu 2 x 

týždenne, 

b) Zber komunálneho odpadu z odpadových košov v počte 45 ks, výmenu plastových vriec 

120 l 2x týždenne, 

c) Uloženie vyzbieraného odpadu do veľkokapacitného kontajnera, ktorého dostupnosť 

zabezpečí objednávateľ priamo na mieste realizácie prác, prípadne na inom mieste 

určenom objednávateľom. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve 

a predloženej ponuke, realizovať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytované služby prevziať a zaplatiť poskytovateľovi za riadne a včas 

poskytnutú službu dohodnutú cenu podľa článku III tejto zmluvy. 

5. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy, s dôsledkom omeškania 

s plnením prípadne predĺženia času plnenia. 

6. V prípade potreby poskytnutia služby obdobného druhu ako je predmet zmluvy bude objednávateľ 

po dobu platnosti tejto zmluvy rokovať s poskytovateľom o cene a o ostatných podmienkach. 

Pokiaľ dôjde k dohode o predmete, cene a ostatných podmienkach, zmluvné strany sa dohodli, že 

uzatvoria dodatok k tejto zmluve. 

 

Článok II 

Doba trvania zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 24 mesiacov odo dňa jej účinnosti. 

2. Táto zmluva zaniká: 

- písomnou dohodou zmluvných strán, 

- zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 

- zánikom povolenia poskytovateľa na poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy, 

- písomnou výpoveďou objednávateľa aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 

3 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď objednávateľa doručená poskytovateľovi, 

- písomným odstúpením v prípadoch podľa tejto zmluvy. 

 

Článok III 

Cena 

 

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/2006 Z.z. o cenách v platnom 

znení, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v platnom znení, podľa predloženej ponuky, ako maximálna a záväzná počas platnosti zmluvy. 

Jednotkové ceny služieb sú maximálne a záväzné počas platnosti zmluvy. 

 

 

 

 

 

 



2. Cena za služby poskytované podľa tejto zmluvy je nasledovná: 

 

P.č. 
Názov poskytnutých 

služieb 

Merná 

jednotka 

Počet 

jednotiek 

Jednotková cena v 

€ bez DPH za 1 

mesiac 

Cena bez v € bez 

DPH za 24 

mesiacov 

1. Čistenie cestného telesa mesiac 24 1 480,00 35 520,00 

Cena zákazky spolu v € bez DPH 35 520,00 

DPH 20 % 7 104,00 

Cena zákazky spolu v € s DPH 42 624,00 

 

 

Čl. IV 

Čas a miesto plnenia 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa služby podľa tejto zmluvy riadne, včas 

a v kvalite podľa podmienok v nej dohodnutých. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že služby podľa tejto zmluvy budú poskytované v periodicite podľa 

článku I. bodu 2 písm. a) a b) pričom konkrétny termín v závislosti od potrieb objednávateľa bude 

vopred dohodnutý s osobou oprávnenou preberať práce za objednávateľa uvedenou v záhlaví tejto 

zmluvy. 

3. Miestom poskytovania služby je cesta I/19 pred colným priestorom Vyšné Nemecké v rozsahu 

v zmysle článku I. bodu 1 tejto Zmluvy. 

 

 

Článok V 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok ani zálohové platby. 

2. Podkladom na úhradu ceny bude faktúra vyhotovená poskytovateľom.  

3. Poskytovateľ vystaví faktúru za poskytnuté služby vždy po skončení fakturačného obdobia, ktorým 

je príslušný kalendárny mesiac, a to najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

fakturačnom období. Prílohou faktúry musí byť doklad o poskytnutí služby podpísaný oboma 

zmluvnými stranami. 

4. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje: 

- identifikáciu poskytovateľa a objednávateľa, 

- označenie služieb, množstvo a cenu služieb 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

- číslo zmluvy, číslo faktúry, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do troch pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju 

doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

6. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia. 

 

 

Článok VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a) služby podľa tejto zmluvy zabezpečovať komplexne vlastnými kapacitami, 

b) poskytnúť služby riadne a včas podľa tejto zmluvy a zaväzuje sa zabezpečiť svojim 

zamestnancom riadne podmienky na plnenie tejto zmluvy, 



c) zabezpečiť plastové vrecia na plnenie záväzkov v zmysle tejto zmluvy v rámci ceny služby 

podľa tejto zmluvy, 

d) odovzdať raz mesačne pri fakturácii služby podľa tejto zmluvy objednávateľovi doklady 

o riadnom poskytnutí služby potvrdené zamestnancom objednávateľa povereným na ich 

prevzatie, 

e) dodržiavať pri realizácii služieb všetky príslušné platné bezpečnostno-právne predpisy a iné 

všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na plnenie podľa tejto zmluvy 

f) Ak počas realizácie zákazky vzniknú škody tretím osobám, spôsobené činnosťou 

poskytovateľa, objednávateľ bude takúto škodu vymáhať od poskytovateľa. Poskytovateľ sa 

zaväzuje takto vzniknuté náklady uhradiť objednávateľovi v plnej výške.  

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť zberné nádoby ako aj ich prípadnú výmenu tak, aby mohol 

poskytovateľ riadne plniť svoje záväzky v zmysle tejto zmluvy.  Objednávateľ je oprávnený služby 

podľa tejto zmluvy neprevziať, ak nebudú vyhovovať požiadavkám v zmysle článku I. tejto 

zmluvy. 

 

 

Článok VII 

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky 

 

1. V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím objednanej služby je objednávateľ oprávnený 

účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodanej služby za každý začatý 

deň omeškania.  

2. Okrem uhradenia úroku z omeškania, resp. zmluvnej pokuty je objednávateľ oprávnený žiadať 

náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením, resp. zanedbaním povinností a to aj v rozsahu 

presahujúcom výšku zmluvnej pokuty. 

3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje 

- nedodržanie predmetu a rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy, 

- omeškanie s plnením služby v trvaní o viac ako 1 kalendárny týždeň. 

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

ako aj dňom vrátenia zásielky odosielateľovi ako nedoručiteľnej, alebo dňom odmietnutia prevzatia 

zásielky adresátom. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 

zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, 

resp. zákonné sankcie. 

 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov SR. 

3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na 

jeho strane, ktoré sú v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa oboznámia s osobnými 

údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je 

zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať. 



6. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto dohody sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, 

neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť 

alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto dohody. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere 

rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným 

ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je 

nahradzované, pričom účel a zmysel tejto dohody musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto 

dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie 

neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských 

právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety. 

7. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej 

dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po 

prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

Za objednávateľa:     Za poskytovateľa: 

 

 

V Košiciach, dňa: 14.4.2021                           V Michalovciach, dňa: 8.4.2021 

 

 

 

 

_________________________    _________________________ 

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA                                    Mgr. Marek Cibere 

generálny riaditeľ                                                              konateľ 


