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Z M L U V A  
O ODVOZE A NEŠKODNOM ODSTRÁNENÍ  

VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV   

č.  7/2020/VZ/Z/31100461 

uzavretá dnešného dňa v zmysle ust. §261, §269 ods.2 Obchodného zákonníka  

  

  

  

I.   Zmluvné strany  

 Objednávateľ:              Národná zoologická záhrada Bojnice  

 Sídlo:  Zámok a okolie 6, 972 01  Bojnice  

      Právna forma:                       Príspevková organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

      Zriaďovateľ:                          Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

     Zriaďovacia listina:                Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 28. júla 1998 č.       

16/1998 – 4. o vydaní zriaďovacej listiny Zoologickej záhrady Bojnice                             
zastúpený:  

Bankové spojenie: 

  Ing. Milan Šovčík , riaditeľ 

Štátna pokladnica 

č.účtu :   SK8081800000007000390477  

  IČO: 00358011        DIČ: 2021162891  

Prevádzka (registr. číslo)  

 49 PD - SK 

kontaktná osoba  kontakt – telefón, mail  

Ing. Marta Ovčiariková                      0903443029 

      

Poskytovateľ služby:  ASANÁCIA, s.r.o.  

Sídlo:  Ružová 1637, 010 01  Žilina  

  zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline  

         v oddiely Sro, vo vložke č. 18730/L                                                                

zastúpený:  MVDr. Vladimír Chrenko - prokurista  

č.účtu:  400 480 9614 / 7500  

  IČO: 36 750 204  IČ DPH: SK 202 233 7185  

ktorí vyhlásili, že sú k uzatváranému právnemu úkonu oprávnení a k právnym úkonom v plnom rozsahu spôsobilí, a to 

za týchto podmienok:  

  

  

II.  Predmet zmluvy  

1. Na základe tejto zmluvy v súlade s ust.§29,37 a nasl.zák.č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a 

Nariadenia ES č.1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov 

(ďalej len VŽP), ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu (ďalej len Nariadenia č.1069/2009), sa poskytovateľ služby 

zaväzuje, že objednávateľovi zabezpečí prostredníctvom spracovateľa nasledovné služby tak, aby nedochádzalo k ich 

škodlivému pôsobeniu na životné prostredie, a to: prepravu a odvoz VŽP - materiál kategórie 1, 2, 3 a ich neškodné 

odstránenie za splnenia podmienky, že VŽP nie sú staršie ako 24 hodín, resp. nevykazujú známky rozkladu a sú vhodné 

na ďalšie spracovanie.   

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť odvoz a neškodné odstránenie VŽP prostredníctvom zmluvného 

spracovateľa, vykonať súvisiace úkony vlastným menom na účet objednávateľa v ďalej dohodnutom rozsahu a za ďalej 

uvedených podmienok. Poskytovateľ bude nakladať s VŽP prevzatými od objednávateľa v súlade s platnou legislatívou 

bez zbytočného odkladu.  

  

  

III.  Cena  

 1. Cena VŽP odvezených a neškodne odstránených poskytovateľom resp. v kafilerickom zariadení spracovateľa sa určuje 

na základe dohody zmluvných strán podľa zák.č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení vo výške:  

 a) 199,- EUR /1 tona plus DPH za VŽP – materiál kat. 3  

b) 315,- EUR /1 tona plus DPH za VŽP – materiál kat.1, 2  

V prípade, ak by s ohľadom na množstvo VŽP podľa jedného zberného listu (ďalej len ZL), cena odvezených a 

neškodne odstránených VŽP mala predstavovať sumu nižšiu ako 15,- EUR bez DPH, zmluvné strany sa z dôvodu 
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vynaložených dopravných nákladov poskytovateľa dohodli pre daný prípad na paušálnej cene vo výške 15,- EUR plus 

DPH za každý ZL. ZL bude vystavený vždy na množstvo odvezených/odstránených VŽP v danom dni.  

2. Zmluvné strany potvrdzujú dodržiavanie týchto cien, ktoré môže meniť poskytovateľ (na základe miery inflácie, 

pri zmenách cien vstupných energií, finálnych výrobkov spracovateľa a v prípade zmien v legislatíve, ktoré ovplyvňujú 

náklady poskytovateľa), a to v najbližšom kalendárnom mesiaci jednostranným právnym úkonom spočívajúcim v 

doručení dodatku k tejto zmluve, ktorý bude obsahovať zvýšenú cenu. V prípade, že nedôjde k vzájomnej dohode a 

nebude podpísaný dodatok, poskytovateľ má právo okamžite jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy.  

3. Objednávateľ je povinný poskytovateľovi zaplatiť sankčný poplatok za každé zaslanie písomnej upomienky za 

nesplnenie peňažného záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy vo výške 2,50 Eur. K poplatku podľa predchádzajúcej vety 

sa nevzťahuje účtovanie DPH. Poplatok je splatný v deň uvedený v upomienke.  

  

  

IV.  Splatnosť ceny  

1. Dohodnutá cena a odplata za odvoz a neškodné odstránenie VŽP bude účtovaná poskytovateľom minimálne 

1krát za mesiac, pričom je objednávateľ povinný túto sumu uhradiť v lehote splatnosti do 30 dní po vystavení faktúry.  

Nedeliteľnou súčasťou faktúry je i špecifikácia zvezených VŽP podľa ZL podpísaných oboma zmluvnými stranami resp. 

zástupcom objednávateľa a zástupcom spracovateľa, ktoré potvrdzujú prevzaté množstvo VŽP podľa druhu s 

vyznačením hmotnosti.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený vyúčtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu, a to 0,05 

% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, pokiaľ bude objednávateľ v omeškaní s úhradou sumy účtovanej vystavenou 

faktúrou za realizáciu predmetu tejto zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná dňom nasledujúcim po dni, v ktorom nastala 

skutočnosť oprávňujúca jej vyúčtovanie. Vyúčtovaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú 

je možné vymáhať aj samostatne v plnom rozsahu popri zmluvnej pokute.  

3. V prípade, že objednávateľ neuhradí v lehote splatnosti dohodnutú cenu za odvoz a neškodné odstránenie VŽP, 

je poskytovateľ oprávnený pozastaviť plnenie služieb podľa článku II. a VI. až do úplného zaplatenia splatných záväzkov 

objednávateľa, vrátane príslušenstva. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou dvoch a viac splatných faktúr 

vystavených poskytovateľom, je poskytovateľ oprávnený:  

a) žiadať pri objednaní ďalšej služby, ktorá je predmetom tejto zmluvy, od objednávateľa uhradenie ceny za 

odvoz a neškodné odstránenie VŽP formou zálohovej platby alebo žiadať úhradu ceny v hotovosti pri prevzatí VŽP   

b) podmieniť poskytnutie ďalších služieb úplným uhradením všetkých predchádzajúcich splatných aj nesplatných 

záväzkov objednávateľa voči poskytovateľovi.  

  

  

V.  Doba trvania zmluvy  

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.10.2022  

2. Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti zmluvy je možné jej platnosť skončiť:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného číslovaného dodatku k tejto zmluve alebo   

b) výpoveďou jednou zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 1 mesiac, začínajúcou 1. dňom mesiaca nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane alebo c)  odstúpením od zmluvy podľa článku VII./1. 

tejto zmluvy  

Doručuje sa na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek zmeny týkajúce sa uvedenej adresy je objednávateľ 

povinný bezodkladne ohlásiť poskytovateľovi, inak následky nedoručenia idú na ťarchu objednávateľa a právny úkon sa 

považuje za doručený. Odstúpenie od zmluvy a výpoveď sa považuje za doručené aj v prípade, ak poskytovateľ doručuje 

na uvedenú adresu objednávateľa doporučene s doručenkou do vlastných rúk a objednávateľ si riadne oznámenú poštovú 

zásielku v odbernej lehote neprevzal. Deň vrátenia zásielky poskytovateľovi ako nedoručiteľnej považujú zmluvné 

strany za deň doručenia.   

  

  

VI.  Práva a povinnosti zmluvných strán       

1. Objednávateľ sa zaväzuje:  

a) VŽP prepravovaný prostredníctvom poskytovateľa pripraviť k vyzdvihnutiu pracovníkom objednávateľa vo 

vopred dohodnutý deň, pričom pri nezabezpečení prípravy vyzdvihnutia bude vystavený doklad povereným pracovníkom 

poskytovateľa (ďalej len asanačný technik),  

b) zabezpečiť oprávnenú osobu na podpísanie ZL s označením druhu a hmotnosti VŽP. V prípade, že uvedenú osobu 

nezabezpečí, alebo nemá možnosť zistiť hmotnosť VŽP, súhlasí s množstvom VŽP, ktoré uvedie asanačný technik na  

ZL (jeho kópiu nechá u strážnej služby objednávateľa alebo v jeho poštovej schránke),  
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c) zabezpečiť uskladnenie, triedenie, bezpečné uloženie a sústredenie VŽP do ich odvozu do vhodných priestorov 

(kompatibilné s nakladačom poskytovateľa) t.j. v kafilerickom boxe alebo kontajneroch zvlášť na to určených a to tak, 

aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu, pri manipulácií s VŽP dodržiavať zákonné podmienky v súlade s platnou 

legislatívou a prijaté veterinárne opatrenia  

d) všetky materiály a listiny odovzdané poskytovateľom, resp. spracovateľom používať iba výlučne pre odvoz VŽP 

a neposkytovať ich tretím osobám okrem osôb na to oprávnených príslušnými právnymi predpismi,  

e) zabezpečiť, aby odoberané VŽP neobsahovali cudzie predmety /sklo, drevo, železo, plasty a pod./, ako i 

sekundárnu vodu. Pokiaľ sa preukáže, že práve VŽP od objednávateľa spôsobili prípadnú poruchu technologického 

zariadenia spracovateľa, je si vedomý tej skutočnosti, že poskytovateľ si voči nemu bude uplatňovať právo na náhradu 

škody. V prípade že VŽP budú obsahovať obaly, čo zistí asanačný technik počas vykládky, objednávateľ sa zaväzuje 

uhradiť pokutu 500€.  

f) zabezpečiť, aby kontajner s VŽP ako i odberné miesto boli pravidelne dôkladne očistené a dezinfikované. 

Zabezpečiť opravu kontajnera v prípade poškodenia. Zabezpečiť prístup asanačných vozidiel tak, aby nebolo potrebné 

používať komunikácie v objektoch, čím sa zabráni šíreniu infekčných chorôb a nákaz, 

 g)  uhradiť dohodnutú cenu v lehote splatnosti určenej vo vystavenej faktúre,   

h) bez zbytočného odkladu, najmenej 48 hod. vopred písomne (faxom, mailom) oznámiť existenciu a množstvo VŽP 

poskytovateľovi, mail: asanacia@asanacia.sk. Informácie na tel. č. 0904 238 581.  

  

     2.  Poskytovateľ sa zaväzuje:  

a) zabezpečiť odvoz a neškodné odstránenie VŽP v súlade s platnými veterinárno-hygienickými  predpismi,  

b) uhradiť škody spôsobené objednávateľovi na jeho majetku svojimi pracovníkmi pri preberaní VŽP, po spísaní 

škodového protokolu podpísaného zodpovednými pracovníkmi oboch zmluvných strán a preukázaním zavinenia,  

c) všetky materiály a listiny odovzdané objednávateľom používať iba pre odvoz VŽP a neposkytovať ich tretím 

osobám, okrem osôb na to oprávnených príslušnými právnymi predpismi a osôb poverených spracovateľom. V tomto 

zmysle sa poskytovateľ zaväzuje informovať svojich vybraných pracovníkov,  

d) zabezpečiť prevzatie VŽP od objednávateľa potvrdiť to na ZL podpisom zodpovednej osoby,  

e) realizovať odvoz VŽP od písomného oznámenia o vzniku VŽP, v zmysle platnej legislatívy,  

f) o  VŽP hnilobne narušenom vystaviť doklad, ktorého prevzatie bude podpísané objednávateľom a následne odvoz 
VŽP riešiť na základe individuálnej písomnej objednávky v cene 550€/1t, resp. rokovania s objednávateľom o 
spôsobe riešenia tohto odvozu, s oznámením ŠVPS SR  

 3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak množstvo VŽP, ktoré majú byť zvezené resp. neškodne odstránené na 

základe tejto zmluvy sa v danom kalendárnom mesiaci v porovnaní s množstvom VŽP zvezeným za bezprostredne 

predchádzajúce 2 kalendárne mesiace (v ďalšom aj „porovnávané obdobie“) zvýši  o 50% a viac, potom akýkoľvek zvoz 

VŽP resp. neškodné odstránenie nad rámec uvedeného zvýšenia nespadá pod úpravu tejto zmluvy, ale bude predmetom  

individuálnej písomnej objednávky objednávateľa potvrdenej poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že takto 

dohodnutý režim bude platiť až do dňa, v ktorom sa množstvo VŽP dostane na pôvodnú úroveň porovnávaného obdobia.  

  

  

VII.  Osobitné ustanovenia  

1. Zmluvné strany sa dohodli na práve poskytovateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy bez výpovednej 

lehoty v prípade, že objednávateľ poruší niektorú zo svojich povinností uvedenú v bode VI./1., čo považujú zmluvné 

strany za podstatné porušenie tejto zmluvy alebo pri zmenách v legislatíve.  Odstúpenie od tejto zmluvy ako 

jednostranný právny úkon poskytovateľa musí byť písomné a musí byť doručené objednávateľovi v lehote najneskôr 4 

mesiace odo dňa porušenia povinnosti, alebo do 1 mesiaca po legislatívnej zmene.   

2. Pre prípad, že objednávateľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode VI./1. alebo uvedie nepravdivé skutočnosti 

o VŽP, zaväzuje sa uhradiť zvýšené dopravné náklady (pri množstve 0-5t=0,8€/km+DPH, pri množstve 5-10t= 

1,1€/km+DPH, pri množstve 10-15t=1,5€/km+DPH. V prípade, že asanačný technik nemôže začať nakládku VŽP do 15 

min od príchodu k objednávateľovi, poskytovateľ je oprávnený vyúčtovať zvýšené náklady vo výške 40 EUR za každú 

začatú hodinu, (objednávateľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v lehote splatnosti určenej vo faktúre).  

  

  

VIII.  Záverečné ustanovenia  

1. Odvoz a neškodné odstránenie VŽP na základe tejto zmluvy bude začaté odo dňa jej platnosti, t.j. deň jej podpísania 

oboma zmluvnými stranami  a účinnosti, teda deň po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv  Slovenskej 

republiky.  
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2. Zmluvné strany sa zaväzujú oboznámiť svojich pracovníkov s podmienkami tejto zmluvy tak, aby pri plnení 

povinnosti vyplývajúcich z uzavretých pracovných zmlúv nedošlo k poškodeniu práv žiadnej zo zmluvných strán.  

3. Táto zmluva zaniká vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo z dôvodov upravených všeobecnými ustanoveniami 

zák.č.513/1991 Zb. v platnom znení, resp. ostatných platných právnych predpisov, ako i osobitnými ustanoveniami 

tejto zmluvy.  

4. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočniť formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve.  

5. Túto zmluvu, ako i prílohy k nej pripojené, resp. neskôr uzavreté dodatky k tejto zmluve, považuje poskytovateľ za 

svoje organizačné a výrobné spôsoby práce a objednávateľ sa zaväzuje túto skutočnosť rešpektovať a chrániť ich 

pred zneužitím i po skončení platnosti zmluvy. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, pokiaľ je zmluvná 

strana povinná informáciu dôvernej povahy poskytnúť na základe povinnosti uloženej zákonom.  

6. Právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou a touto zmluvou neupravené, sa upravujú všeobecnými ustanoveniami 

príslušných právnych predpisov.  

7. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží poskytovateľ a 1 objednávateľ.  

8. V prípade akéhokoľvek problému, ktorý by mohol viesť k odstúpeniu od zmluvy sa obe strany zaväzujú tento problém 

najskôr spoločne riešiť. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným nemá táto 

skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V danom prípade, ako aj v prípade neplatnosti celej zmluvy 

sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenia novými ustanoveniami.  

9. Účastníci prehlasujú, že túto zmluvu si riadne prečítali, porozumeli jej a na znak svojho súhlasu ju vlastnoručne a 

dobrovoľne podpísali. Podpísaním tejto zmluvy sa rušia všetky doteraz platné zmluvy a dodatky.  

 

  

   V Bojniciach , dňa...........................               V Žiline , dňa .......................... 

  

  

    _____________________                                             ___________________________  

              Za objednávateľa                             Za poskytovateľa  


