
 
 

Koncesná zmluva č. 261/UNB/2019 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka                   

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie projektu 

„KONCESIA NA NAPROJEKTOVANIE, FINANCOVANIE, ZHOTOVENIE, PREVÁDZKOVANIE A 

UDRŽIAVANIE TECHNOLOGICKEJ STANICE PRE ZHODNOCOVANIE ZDRAVOTNÍCKEHO 

NEBEZPEČNÉHO ODPADU “                     

(ďalej len „zmluva“) 
 

 

Článok I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

  

Koncesionár:   MedicWaste s.r.o. 

Sídlo:     Sliačská 1, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto  

Zastúpený:    Ing. Janka Palčiková, konateľka 

    Ing. Vladimír Beníček, konateľ 

    Mgr. Marek Belák, konateľ 

IČO:    52476596 

DIČ:     

IČ DPH:    

IBAN:       

Zápis v OR:  Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sro, vl. č.: 138773/B 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a technických:  

Ing. Janka Palčiková, tel. +421 918 638 868 

Ing. Vladimír Beníček, tel. +421 903 226 669 

Mgr. Marek Belák, tel. +421 907 791 592 

E-mail: palcikova@agbekoservis.sk, agbekoservis@agbekoservis.sk, braxton@braxton.sk, 

ozeko.belak@gmail.com    

 (ďalej len „koncesionár“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

 

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava 

Sídlo:     Pažítková 4, 821 01 Bratislava 

Zastúpený:    MUDr. Renáta Vandriaková, MPH, riaditeľka UNB 

IČO:     31813861 

DIČ:     2021700549 

IČ DPH:    SK2021700549 

IBAN:    SK5881800000007000279808   

SWIFT:    

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: MUDr. Renáta Vandriaková, MPH  

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Mgr. Ľubomíra 

Balažiová, Ing. Martin Hančák  

tel.: +421 915 968 127    

E-mail: balaziovaozp@kr.unb.sk, martin.hancak@unb.sk    

 

(ďalej len „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej koncesionár a obstarávateľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom 

gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“  alebo aj „strana“ v príslušnom 

gramatickom tvare).  
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Článok II 

PREAMBULA 

 

Vzhľadom k tomu, že  

 

a) obstarávateľ je právnickou osobou, štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou 

zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 

M/5694/2/2002, SP/6853/2002/Var, zo dňa 18.12.2002 v znení neskorších zmien 

a dodatkov, poslaním ktorej je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov; 

b) obstarávateľ je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. 

z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a je aj pôvodcom zdravotníckeho nebezpečného odpadu; 

c) obstarávateľ má povinnosť zabezpečiť odvoz a zhodnotenie zdravotníckeho 

nebezpečného odpadu na základe vyššie uvedených všeobecne záväzných právnych 

predpisov; 

d) zdravotnícky nebezpečný odpad podľa použitej technológie je možné zhodnotiť len 

vybranými procesmi zhodnocovania zdravotníckeho nebezpečného odpadu; 

e) analýza možností spracovania zdravotníckeho nebezpečného odpadu vypracovaná 

obstarávateľom uvádza ako možnú alternatívu pre zhodnotenie predpokladaného 

vyprodukovaného množstva zdravotníckeho nebezpečného odpadu vybudovanie 

technologickej stanice; 

f) obstarávateľ nedisponuje potrebnými zdrojmi a prevádzkovým know-how pre 

vykonanie opráv, prípadne rekonštrukcie súčasných technologických zariadení, ktoré  

spravuje ako správca majetku štátu, sa rozhodol vyhlásiť koncesiu v súlade so 

zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov postupom verejnej súťaže s interným 

označením R1-9/91/2018, predmetom ktorej je zadanie koncesie na naprojektovanie, 

financovanie, zhotovenie, prevádzkovanie a udržiavanie technologickej stanice pre 

zhodnocovanie zdravotníckeho nebezpečného odpadu; 

g) do predmetného verejného obstarávania predložil súťažnú ponuku aj koncesionár, 

pričom ponuka koncesionára bola na základe stanovených pravidiel vyhodnotená ako 

úspešná; 

h) práva a povinnosti zmluvných strán zodpovedajú požiadavkám na obsah koncesnej 

zmluvy v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; 

i) zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a 

spôsob realizácie predmetu koncesie v zmysle vyhláseného verejného obstarávania, 

v dôsledku čoho dôjde k zníženiu nákladov obstarávateľa na spracovanie 

a zhodnotenie zdravotníckeho nebezpečného odpadu produkovaného obstarávateľom; 

j) koncesionár je najmä pripravený:  

i) zabezpečiť naprojektovanie technologickej stanice podľa požiadaviek 

obstarávateľa uvedených v opise predmetu koncesie tvoriacom prílohu č. 3 

tejto zmluvy,  

ii) zabezpečiť v mene obstarávateľa a na svoj účet všetky povolenia vyplývajúce 

zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné pre realizáciu 

a výkon predmetu tejto zmluvy, 
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iii) zabezpečiť potrebné financovanie projektu, výstavby, rekonštrukcie 

a prevádzky technologickej stanice, v ktorej sa bude zhodnocovať 

zdravotnícky nebezpečný odpad počas koncesnej lehoty, ako i po jej uplynutí, 

iv) zhotoviť technologickú stanicu a spustiť prevádzku technologickej stanice za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve,  

v) prevádzkovať a udržiavať technologickú stanicu tak, aby počas celej koncesnej 

lehoty boli v nej prevádzkované požadované služby zhodnocovania 

zdravotníckeho nebezpečného odpadu a aby aj ku dňu uplynutia koncesnej 

lehoty, resp. ku dňu zániku tejto zmluvy, ak k jej zániku dôjde pred uplynutím 

koncesnej lehoty, bola prevádzkyschopná a plnila účel, na ktorý bola 

zhotovená,  

k) obstarávateľ je najmä pripravený  

i) v súvislosti s realizáciou a výkonom predmetu tejto zmluvy poskytnúť 

koncesionárovi všetku bezodkladnú potrebnú súčinnosť a vystaviť mu 

v prípade potreby plnú moc na zastupovanie (najmä v súvislosti 

s vybavovaním stavebných a iných povolení a zastupovaní v administratívno-

správnych konaniach, kde v súlade s touto zmluvou má ako účastník 

vystupovať obstarávateľ, ale úspešné zavŕšenie takýchto konaní má byť 

povinnosťou koncesionára), 

ii) nedodávať zdravotnícky nebezpečný odpad podľa opisu predmetu koncesie 

počas účinnosti tejto zmluvy iným subjektom ako koncesionárovi a ani ho 

nespracovávať alebo nezhodnocovať iným spôsobom ako je predvídané v tejto 

zmluve, t.z. ani vo vlastnej réžii, ale len výlučne prostredníctvom služieb 

koncesionára v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve,  

iii) dodávať zdravotnícky nebezpečný odpad v požadovanej kvalite podľa opisu 

predmetu koncesie tvoriacom prílohu č. 3 tejto zmluvy, a to na miesto 

vykonania predmetu zmluvy a v lehote určenej v zmluve, 

iv) uhrádzať koncesionárovi riadne a včas za úkony spojené s realizáciou 

a výkonom predmetu zmluvy peňažné plnenie podľa podmienok tejto zmluvy, 

 

l) koncesionár vyhlasuje, že  

i) vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy sa považuje za partnera 

verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“), ktorého správcom 

a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.  

ii) v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom 

subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do Registra v zmysle 

ZoRPVS,  že títo budú v čase uzavretia tejto zmluvy v Registri zapísaní. 

V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu 

subdodávateľa z Registra, je koncesionár povinný okamžite ukončiť plnenie 

tejto zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa. Porušenie povinnosti 

vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ods. 

2 ZoRPVS koncesionárom alebo nesplnenie povinnosti vykonať zápis 

oprávnenej osoby do Registra včas v zmysle § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS 

koncesionárom bude mať za následok, že obstarávateľ, s ktorým partner 

verejného sektora (koncesionár) uzavrel zmluvu, nemusí po dobu trvania 

takéhoto porušenia alebo nesplnenia plniť svoje zmluvné povinnosti a 

nedostane sa tým do omeškania so splnením svojho záväzku, 
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uzatvárajú zmluvné strany koncesnú zmluvu nasledovného znenia:  
 

Článok III 

Definícia pojmov a výklad zmluvy 

 

1. Dojednáva sa v tejto zmluve, že ďalej uvedené pojmy budú mať v celom texte tejto 

zmluvy ten význam, ktorý je pri nich uvedený, pokiaľ zmluvnými stranami nebude v texte 

tejto zmluvy výslovne dohodnuté niečo iné. Platí pritom, že pokiaľ zmluvnými stranami 

nebude v texte tejto zmluvy výslovne dohodnuté niečo iné, že ďalej uvedené významy 

predmetných pojmov budú platiť rovnako pre všetky gramatické tvary týchto pojmov, a to 

bez ohľadu na skutočnosť, či sa tieto pojmy použijú so začiatočným písmenom veľkým 

alebo malým. 

1.1. Zmluva je táto koncesná zmluva č. ... vrátane jej príloh, a to všetko v znení 

akýchkoľvek neskorších zmien a doplnení tejto zmluvy č. ..., pokiaľ budú tieto zmeny 

a doplnenia vykonané spôsobom predpokladaným a dovoleným touto zmluvou č. ... 

1.2. Občiansky zákonník– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

1.3. Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov. 
1.4. Stavebný zákon - zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

1.5. Zákon o cenách – zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

1.6. Zákon o dani z pridanej hodnoty – zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov 

1.7. Zákon o odpadoch – zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.8. Zákon o verejnom obstarávaní- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.9. Vyhláška č. 365/2015 – vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 

Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

1.10. Vyhláška č. 371/2015 – vyhláška Ministerstva životného prostredia SR                      

č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

1.11. Deň je kalendárny deň, pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne uvedené niečo 

iné. 

1.12. Deň spustenia prevádzky technologickej stanice – deň, keď je koncesionár 

pripravený prijať zdravotnícky nebezpečný odpad od obstarávateľa a ďalej 

zhodnocovať zdravotnícky nebezpečný odpad v technologickej stanici v zmysle 

tejto zmluvy, a ktorý koncesionár písomne oznámi obstarávateľovi. 

1.13. Harmonogram – dokument s časovými míľnikmi realizácie predmetu 

zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 5tejto zmluvy.  
1.14. Koncesný majetok -majetok Slovenskej republiky v správe obstarávateľa a to: 

Nehnuteľnosti - Stavby zapísanej v KN, Správa katastra nehnuteľností, pre okres 

Bratislava V, mesto (obec) BA-m. č. Petržalka, katastrálne územie Petržalka, súpisné 

číslo 3379, vedenej na LV č. 2687, v časti A: majetková podstata ako OBJ.10 

ENERGOBLOK, postavenej na parcele č. 2848/30 a 2848/31 o veľkosti 1:1 

spoluvlastníckeho podielu Slovenskej republiky. 

1.15. Obslužný priestor – je plocha pozemkov nachádzajúca sa v susedstve 

Koncesného majetku, ktorá slúži pre prístup ku Koncesnému majetku a pre 

manipuláciu najmä so zdravotníckym nebezpečným odpadom a s výsledkami jeho 

zhodnotenia, ich nakladaním a vykladaním a umiestnením kontajnerov, zariadení 

a iných nádob na ich dočasné uskladnenie a obsluhu technologickej stanice, ktorý sa 

nachádza na nehnuteľnostiach – pozemku parcela CKN č. 2848/4 zapísanej v KN, 

Správa katastra nehnuteľností, pre okres Bratislava V, mesto (obec) BA-m. č. 

Petržalka, katastrálne územie Petržalka na LV č. 1748, ktoré sú vo vlastníctve tretích 
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osôb a práva ku ktorým sa minimálne v rozsahu obslužného priestoru zaväzuje 

zabezpečiť obstarávateľ tak, aby ich mohol na základe tejto zmluvy poskytnúť do 

koncesného užívania koncesionárovi ako nevyhnutnú súčasť pre realizáciu a výkon 

predmetu tejto zmluvy. 

1.16. Obstarávateľ– je na účely tejto zmluvy Univerzitná nemocnica Bratislava 

zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 

M/5694/2/2002, SP/6853/2002/Var, zo dňa 18.12.2002 v znení neskorších zmien 

a dodatkov a/alebo jej nástupnícke organizácie a/alebo organizácie, ktoré budú počas 

platnosti tejto zmluvy zriadené zriaďovateľom obstarávateľa, a na ktoré budú 

prevedené činnosti, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vykonával 

obstarávateľ, a to bez ohľadu na právnu formu týchto organizácií. 

1.17. Rekonštrukcia koncesného majetku – je rekonštrukcia koncesného majetku 

podľa tejto zmluvy nevyhnutná pre inštaláciu a sprevádzkovanie technologickej 

stanice v priestoroch koncesného majetku. 

1.18. Technológia – technologické prevádzkové súbory tvoriace spolu funkčný 

technologický celok umiestnený do priestorov koncesného majetku, ktorý sa nestane 

súčasťou nehnuteľnosti tvoriacej koncesný majetok, ale ktorej umiestnenie do 

priestorov koncesného majetku je nevyhnutné pre kolaudáciu koncesného majetku po 

rekonštrukcii ako technologickej stanice a ktorá je nevyhnutná pre prevádzkovanie 

technologickej stanice na účel dohodnutý v tejto zmluve; pre odstránenie 

pochybností, súčasťou technológie nie je spotrebný materiál slúžiaci na prevádzku 

technológie, prevádzkové kvapaliny technológie, ani ochranné odevy, obuv a iné 

ochranné pomôcky, náradie, nástroje, kontajnery a prístroje či pomocné 

technologické zariadenia, ktoré sa využívajú či budú využívať pri prevádzke 

technologickej stanice, pokiaľ netvoria súčasť technologického celku technológie.  

1.19. Technologická stanica / dielo – rekonštrukcia Koncesného majetku vo 

vlastníctve Slovenskej republiky zvereného do správy obstarávateľovi spojená 

s dodaním, inštaláciou a sprevádzkovaním technológie, spolu s ďalšími 

technologickými zariadeniami potrebnými na prijímanie, spracovanie a zhodnotenie 

zdravotníckeho nebezpečného odpadu. Za súčasť technologickej stanice, pokiaľ sa 

v tejto zmluve hovorí o jej prevádzkovaní, sa považuje aj obslužný priestor bližšie 

špecifikovaný v tejto zmluve. 

1.20. Zdravotnícky nebezpečný odpad – nasledujúce typy odpadov podľa 

Vyhlášky č. 365/2015, vhodné bez ďalšej úpravy na zhodnotenie v technologickej 
stanici, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

1.21. Zhodnotenie nebezpečného odpadu – spracovanie nebezpečného odpadu 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
 

2. Pokiaľ je v ods. 1 tohto článku zmluvy alebo v jej ďalšom texte dohodnuté, že 

zmluvné strany definujú pojmy použitím definičnej skratky, bude v takomto prípade 

príslušnému pojmu patriť význam vyplývajúci z textu, na ktorý príslušná definičná 

skratka nadväzuje a na ktorý sa bez akýchkoľvek pochybností vzťahuje. Aj v tomto 

prípade platí, pokiaľ zmluvnými stranami nebude v texte tejto zmluvy výslovne 

dohodnuté niečo iné, že významy takto zadefinovaných pojmov budú platiť rovnako 

pre všetky gramatické tvary týchto pojmov, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa tieto 

pojmy použijú so začiatočným písmenom veľkým alebo malým. 

 

3. Lehoty určené v tejto zmluve sa počítajú podľa ustanovenia § 122 ods. 2 a 3 

Občianskeho zákonníka tak, že do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď 

došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, 

mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením 

zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v 

mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne 
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na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší 

budúci pracovný deň.  

 

4. Pokiaľ po uzavretí tejto zmluvy bude niektorá zo zmluvných strán vykonávať 

akýkoľvek právny úkon s touto zmluvou súvisiaci, prípadne vykonávať práva alebo 

plniť povinnosti podľa tejto zmluvy, pričom dôjde k zmene všeobecne záväzných 

právnych predpisov definovaných v ods. 1 tohto článku zmluvy, alebo iných právnych 

predpisov alebo individuálnych právnych aktov vzťahujúcich sa na túto zmluvu a jej 

plnenie, postupuje sa podľa právnych predpisov alebo individuálnych právnych aktov 

účinných v čase vykonania takéhoto právneho úkonu, resp. vykonania práva alebo 

plnenia povinnosti. 

 

5. Pokiaľ dôjde v priebehu plnenia predmetu zmluvy k zmene všeobecne záväzných 

právnych predpisov alebo individuálnych právnych aktov vzťahujúcich sa na plnenie 

predmetu zmluvy upravujúcich technické, bezpečnostné, ekologické, ako aj akékoľvek 

iné požiadavky na predmet zmluvy, pričom účinnosť týchto zmien sa bude vzťahovať 

na plnenia, ktoré sú predmetom tejto zmluvy (ďalej len „kvalifikovaná zmena 

predpisov“), je ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá sa o zmene všeobecne záväzného 

právneho predpisu alebo individuálneho právneho aktu dozvedela, povinná upozorniť 

druhú zmluvnú stranu na dôsledky takejto zmeny a špecifikovať: 

 

5.1. či je potrebné akýmkoľvek spôsobom zmeniť túto zmluvu alebo ďalšie 

dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy, 

5.2. či v priamom dôsledku implementácie zmeny dôjde k dopadu na hospodárenie 

koncesionára, ktoré by si vyžiadalo revíziu zmluvy, 

5.3. aké investície je potrebné pre implementáciu kvalifikovanej zmeny predpisu 

urobiť, alebo aké budú ušetrené, a 

5.4. aké povolenia budú potrebné pre implementáciu kvalifikovanej zmeny 

predpisov. 

 

V prípade, že nastane okolnosť definovaná v bode 5.1 a 5.2. tohto článku zmluvy sú 

zmluvné strany povinné v lehote do tridsať (30) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

kvalifikovanej zmeny uzavrieť písomný dodatok k tejto zmluve, v ktorom určia zmenu 

predmetu zmluvy v rozsahu vyplývajúcom zo zmenených všeobecne záväzných 

právnych predpisov alebo individuálnych právnych aktov, dohodnú sa o zmene 

zmluvnej ceny predmetu zmluvy, pričom táto sa určí ako cena primerane zvýšená, 

resp. znížená s prihliadnutím na rozdiel v rozsahu potrebnej činnosti a účelne 

vynaložených nákladov spojených so zmenou dodávaného, uskutočňovaného alebo 

poskytovaného predmetu zmluvy. Na uzavretie dodatku k tejto zmluve podľa tohto 

bodu sa primerane použijú ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

  

6. Pokiaľ dôjde v priebehu plnenia predmetu zmluvy k zmene všeobecne záväzných 

právnych predpisov alebo individuálnych právnych aktov upravujúcich technické, 

bezpečnostné, ekologické, ako aj akékoľvek iné požiadavky na predmet zmluvy, 

pričom účinnosť týchto zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo 

individuálnych právnych aktov nebude nevyhnutne požadovať zmenu predmetu 

zmluvy, napriek tomu môžu zmluvné strany predsa len uzavrieť písomný dodatok k 

tejto zmluve, v ktorom určia zmenu predmetu zmluvy v rozsahu vyplývajúcom zo 

zmenených všeobecne záväzných právnych predpisov alebo individuálnych právnych 

aktov, dohodnú sa o zmene zmluvnej ceny predmetu zmluvy, pričom táto sa určí ako 

cena primerane zvýšená, resp. znížená s prihliadnutím na rozdiel v rozsahu potrebnej 

činnosti a účelne vynaložených nákladov spojených so zmenou plnenia predmetu 

zmluvy ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Na uzavretie dodatku k tejto zmluve 
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podľa tohto bodu sa primerane použijú ustanovenia § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

7. Pokiaľ sa v tejto zmluve odkazuje na vedomosť alebo úmysel zmluvnej strany, bude 

takéto konanie považované za konanie s vedomím alebo s úmyslom zmluvnej strany, 

ak o príslušnej záležitosti vedel alebo musel vedieť alebo príslušný úmysel mal 

zástupca obstarávateľa alebo koncesionára alebo akýkoľvek člen štatutárneho orgánu 

zmluvnej strany, splnomocnenec, prokurista alebo manažér príslušnej strany, ktorý je 

oprávnení v jej mene konať. 

 

8. Pokiaľ sa v tejto zmluve používa pojem „zlyhanie“ jednej alebo druhej zmluvnej 

strany, myslí sa tým také konanie alebo iné správanie danej zmluvnej strany v rozpore 

s touto zmluvou a/alebo také opomenutie konania alebo iného správania danej 

zmluvnej strany v rozpore s touto zmluvou, ktoré sa považuje za porušenie tejto 

zmluvy a ktoré má za následok, či už automaticky, alebo v spojení so skutočnosťou, že 

v stanovenej dodatočnej lehote nedôjde k náprave, vznik oprávnenia druhej zmluvnej 

strany, voči ktorej bol záväzok porušený, na vykonanie jednostranného právneho 

úkonu, ktorý povedie k ukončeniu tejto zmluvy pred uplynutím koncesnej lehoty. 

 

 

Článok IV 

Koncesný majetok 

 

1. Koncesným majetkom sa na účely tejto zmluvy rozumie majetok definovaný v bode 

1.14., článku III tejto zmluvy a všetok majetok k rozhodnému dňu, za ktorý sa 

v prípade ukončenia tejto zmluvy v deň riadneho uplynutia koncesnej lehoty považuje 

deň tohto uplynutia koncesnej lehoty a v prípade ukončenia tejto zmluvy pred týmto 

dňom deň, kedy došlo k úplnému vysporiadaniu kompenzácií v súlade s bodom 1.3 

a nasl. článku XXIII tejto zmluvy, tvoriaci technologickú stanicu / dielo špecifikované 

v bode 1.19., článku III tejto zmluvy. 

 

2. Zmluvné strany potvrdzujú, že vlastníkom koncesného majetku ostáva aj po uzavretí 

tejto zmluvy a po celú dobu jej trvania a aj po jej ukončení štát Slovenská republika 

a jeho správcom je na základe tejto zmluvy obstarávateľ. Časti koncesného majetku, 

ktoré vzniknú jeho rekonštrukciou, sa stávajú vlastníctvom štátu v správe 

obstarávateľa priebežne vždy momentom ich zabudovania, kedy sa stanú súčasťou 

koncesného majetku, a to bez potreby akýchkoľvek formálnych úkonov. Bez ohľadu 

na uvedené sa však zmluvné strany v zmysle príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov v daňovej a účtovnej oblasti dohodli, že všetky investície, ktoré do 

koncesného majetku realizuje na svoje náklady koncesionár, si bude môcť daňovo a 

účtovne ako svoju investíciu odpisovať koncesionár a to počas celej koncesnej lehoty. 
 

3. Technológia, ktorá bude slúžiť na prevádzkovanie technologickej stanice, ostane po 

celú dobu jej budovania, inštalácie a aj následného prevádzkovania až do rozhodného 

dňa v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy vo vlastníctve koncesionára, resp. 

financujúcej osoby alebo vo vlastníctve osoby, ktorej toto právo patrí v zmysle 

príslušných dohôd medzi koncesionárom a financujúcou osobou a to v prípadoch 

poskytnutia dodávateľského úveru koncesionárovi, alebo leasingu alebo iného 

finančného nástroja, pri ktorom sa predmet financovania stáva vlastníctvom 

financujúcej osoby. Výslovne sa dojednáva, že technológia môže byť až do 

rozhodného dňa v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy predmetom záložného práva 

alebo iného zabezpečovacieho práva. Koncesionár je však povinný zabezpečiť, aby 

najneskôr k rozhodnému dňu v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy bola technológia 



8 z 50 

 

jeho výlučným vlastníctvom a nezaťažená právami tretích osôb tak, aby sa týmto 

dňom mohla stať súčasťou koncesného majetku a vlastníctvo k nej mohlo v súlade 

s touto zmluvou prejsť na štát Slovenskú republiku do správy obstarávateľa. Za týmto 

účelom sa obstarávateľ zastupujúci štát a koncesionár dohodli, že v rozhodný deň 

dochádza na základe tejto zmluvy k automatickému prevodu vlastníckeho práva 

k technológii z koncesionára na štát zastúpený obstarávateľom, ktorý ho má v správe 

a to za splnenia nasledovných podmienok:  

a) V prípade ukončenia tejto zmluvy uplynutím koncesnej lehoty dochádza k prevodu 

vlastníckeho práva k technológii na štát bezodplatne a  

b) v prípade jej ukončenia pred uplynutím koncesnej lehoty dochádza k prevodu 

vlastníckeho práva odplatne, pričom odplatu v takom prípade predstavuje 

kompenzácia, ktorú v plnej výške uhradil koncesionárovi obstarávateľ v súlade 

s bodom 1.3 článku XXIII tejto zmluvy, ak má koncesionár na ňu nárok.  Za týchto 

okolností vlastnícke právo prechádza na štát až po uhradení kompenzácie 

obstarávateľom v plnej výške v súlade s bodom 1.3 článku XXIII tejto zmluvy. 

 

4. Koncesionár odovzdá po skončení tejto zmluvy koncesný majetok a technologickú 

stanicu obstarávateľovi v riadnom stave spôsobilom na ďalšie užívanie na účel, pre 

ktorý je koncesný majetok svojou povahou určený s prihliadnutím na obvyklé 

opotrebenie. Riadnym odovzdaním koncesného majetku na účely tejto zmluvy sa 

podľa tohto bodu článku zmluvy rozumie odovzdanie koncesného majetku podľa 

predchádzajúcej vety spolu s platnými povoleniami, ktoré sa v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov ku koncesnému majetku vzťahujú a so všetkými 

vysporiadanými záväzkami, vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv, ktoré 

koncesionár počas platnosti tejto zmluvy uzatvoril, ak sa zmluvné strany nedohodnú 

inak. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že koncesionár nie je oprávnený počas trvania koncesnej 

lehoty uvedenej v článku VIII tejto zmluvy prenechať koncesný majetok,  a to ani len 

jeho časti, do užívania tretej osobe, ani ho nie je oprávnený zaťažiť právami tretích 

osôb k nemu. 

 

6. Koncesionár, ako osoba zodpovedná za rekonštrukciu koncesného majetku je 

oprávnený kedykoľvek v priebehu jeho rekonštrukcie bez potreby ďalšieho súhlasu 

obstarávateľa odstrániť jednotlivé časti a súčasti koncesného majetku, ktoré v zmysle 

projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu nemajú ostať zachované a tieto ako odpad 

zlikvidovať na svoje náklady; rovnako tak je oprávnený postupovať aj vo vzťahu 

k ostatným častiam koncesného majetku, ak to považuje za účelné, v takom prípade je 

však povinný ich nahradiť primeranou náhradou tak, aby bola rekonštrukcia 

koncesného majetku dokončená v súlade s projektovou dokumentáciou a rovnako je 

tiež oprávnený postupovať vo vzťahu k akýmkoľvek hnuteľným veciam, zariadeniam 

a technológiám  nachádzajúcim sa v koncesnom majetku, pri ktorých projekt 

rekonštrukčných prác nepredpokladá ich zachovanie. 

 

7. Koncesionár, ako osoba zodpovedná za stav koncesného majetku je oprávnený v rámci 

jeho prevádzky, údržby a opráv kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy bez potreby 

ďalšieho súhlasu obstarávateľa opraviť alebo vymeniť za primeranú náhradu slúžiacu 

obdobnému účelu jeho opotrebované, zastarané, neekologické, ekonomicky 

nerentabilné, poškodené, zničené a/alebo nefunkčné časti a súčasti, pričom v prípade 

výmeny sa tieto nové časti a súčasti stanú súčasťou koncesného majetku momentom 

ich výmeny namiesto vymenených, ktoré je oprávnený zlikvidovať ako odpad. 

Uvedené platí rovnako aj pre Technológiu. 
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Článok V 

Prevádzkové riziko 

 

1. Dôvodom uzavretia tejto zmluvy je v prípade obstarávateľa povinnosť likvidovať 

zdravotnícky nebezpečný odpad v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi z jeho činnosti ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 
 

2. Zmluvné strany uvádzajú, že obstarávateľ sa touto zmluvou zaväzuje počas koncesnej 

lehoty uvedenej v článku VIII tejto zmluvy koncesionárovi alebo právnym nástupcom 

koncesionára dodať všetok vyprodukovaný zdravotnícky nebezpečný odpad z jeho 

činnosti v požadovanej kvalite podľa opisu predmetu koncesie tvoriacom prílohu č. 3 

tejto zmluvy a to na miesto vykonávania predmetu zmluvy podľa článku XIII tejto 

zmluvy a v lehote určenej v článku XVII tejto zmluvy. Skutočné množstvo 

dodávaného zdravotníckeho nebezpečného odpadu dodaného obstarávateľom 

koncesionárovi bude závisieť výlučne od skutočného vyprodukovaného množstva 

zdravotníckeho nebezpečného odpadu obstarávateľom alebo jeho podriadených 

organizácií, ktorý po dobu koncesnej lehoty podľa tejto zmluvy bude dodávať výlučne 

koncesionárovi a nebude ho spracovávať a ani zhodnocovať vo vlastnej réžii a ani 

inak, ako v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve.  
 

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že obstarávateľ počas trvania tejto zmluvy nezmení 

koncepciu zhodnocovania zdravotníckeho nebezpečného odpadu s výnimkou bodu 4 

tohto článku zmluvy.  
 

4. Zmluvné strany sa v nadväznosti na bod 3. tohto článku zmluvy dohodli, že 

obstarávateľ je oprávnený zmeniť koncepciu zhodnocovania zdravotníckeho 

nebezpečného odpadu, a to len výlučne v nasledovných prípadoch: 

 

a) kedy dôjde zo strany koncesionára k porušeniu zmluvných podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve a nedôjde k náprave ani v lehote 90 dní odo dňa, kedy bol koncesionár 

na danú skutočnosť obstarávateľom písomne upozornený a/alebo, 

b)  kedy nebude schopný po dobu viac ako 180 dní od doručenia písomného 

upozornenia zo strany obstarávateľa prijať od obstarávateľa zdravotnícky nebezpečný 

odpad nad rozsah (množstvo) dohodnuté v tejto zmluve, 

c) trvania prechodného obdobia podľa článku VIII, bodu 2. tejto zmluvy, 

d) kedy nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť koncesionára za porušenie 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve.     
 

5. Obstarávateľ v súvislosti so svojim oprávnením vyplývajúcim z článku V, bodu 

4  tejto zmluvy nenesie žiadne riziko vyplývajúce z obchodných vzťahov koncesionára 

a tretích osôb, ako napr. schopnosť koncesionára zabezpečiť zhodnotenie 

zdravotníckeho nebezpečného odpadu týmto osobám, platobná disciplína a pod. 
 

6. Koncesionár neznáša v súvislosti s užívaním koncesného majetku podľa tejto zmluvy 

riziko vyplývajúce z jeho stavu, a to vrátane zmien jeho stavu vyvolaných tretími 

osobami. Riziko vyplývajúce zo stavu koncesného majetku zahŕňa najmä obmedzenie 

alebo znemožnenie možnosti užívania koncesného majetku koncesionárom na 

dohodnutý účel z iných dôvodov než z dôvodov, za ktoré zodpovedá koncesionár 

a ďalej s tým súvisiace náklady na opravy alebo údržbu koncesného majetku. Osobitné 

oprávnenia koncesionára podľa tejto zmluvy súvisiace so stavom koncesného majetku 

nie sú dotknuté. 
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Článok VI 

Podmienky vykonania rekonštrukcie koncesného majetku 

 

1. Koncesionár sa zaväzuje, že riadne vykoná rekonštrukciu koncesného majetku a zabuduje 

doňho technológiu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

2. Koncesionár sa zaväzuje, že na rekonštrukciu koncesného majetku a zabudovanie 

technológie do priestorov koncesného majetku a sprevádzkovanie technologickej stanice 

preinvestuje   995 000 EUR  bez DPH, slovom: deväťstodeväťdesiatpäťtisíc EUR bez 

DPH (ďalej aj „výška investície“). Zmluvné strany sa dohodli, že do celkovej hodnoty 

rekonštrukcie koncesného majetku sa započítavajú akékoľvek a všetky náklady súvisiace 

s  rekonštrukciou koncesného majetku, a to najmä náklady na likvidáciu odpadov 

spojených s  rekonštrukciou, náklady na prípravu a vyhotovenie projektovej dokumentácie  

technologickej stanice, náklady spojené so získaním príslušných povolení, ohlásení, 

súhlasov a/alebo vyjadrení, náklady na vykonanie samotnej rekonštrukcie koncesného 

majetku, ktoré zahŕňajú náklady na materiál, ako i náklady na prácu a tovar. Koncesionár 

sa zaväzuje akékoľvek náklady na vykonanie rekonštrukcie koncesného majetku 

vynakladať účelne a hospodárne.  

 

3. Na účely kontroly preinvestovaných prostriedkov koncesionár predloží obstarávateľovi 

bez zbytočného odkladu po ich vyhotovení projektovú dokumentáciu a rozpočet 

rekonštrukcie koncesného majetku, a to v lehote do 3 dní odo dňa vyžiadania 

obstarávateľa aj kópie faktúr uhradených koncesionárom za tovar, či služby, či práce 

dodané pri uskutočňovaní rekonštrukcie koncesného majetku.  

 

4. Pri vykonávaní rekonštrukcie koncesného majetku bude koncesionár viazaný 

nasledujúcimi podkladmi, ktoré vymedzujú jej predmet: 

a) Opis predmetu koncesie uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy; 

b) projektová dokumentácia rekonštrukcie koncesného majetku;  

c) právoplatné stavebné povolenie na vykonanie rekonštrukcie koncesného majetku (ak 

sa vyžaduje). 

 

 

Článok VII 

Predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je: 

 

1.1 Záväzok koncesionára: 

i) zabezpečiť naprojektovanie technologickej stanice podľa článku IX tejto 

zmluvy,  

ii) zabezpečiť v mene obstarávateľa a na svoj účet všetky povolenia vyplývajúce 

zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné pre realizáciu 

a výkon predmetu zmluvy podľa článku X tejto zmluvy, vrátane kolaudačného 

rozhodnutia, ak sa vyžaduje, 

iii) zabezpečiť potrebné financovanie projektu, výstavby, rekonštrukcie 

a prevádzky technologickej stanice, v ktorej sa bude zhodnocovať 

zdravotnícky nebezpečný odpad počas koncesnej lehoty uvedenej v článku 

VIII tejto zmluvy, ako i po jej uplynutí,  
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iv) zhotoviť technologickú stanicu podľa článku XII tejto zmluvy a spustiť 

prevádzku technologickej stanice v  deň, ktorý je stanovený v článku XIV tejto 

zmluvy ako deň spustenia prevádzky technologickej stanice,  

v) prevádzkovať a udržiavať technologickú stanicu najmä podľa článkov XVII 

a XVIII tejto zmluvy tak, aby počas celej koncesnej lehoty boli v nej 

prevádzkované požadované služby zhodnocovania zdravotníckeho 

nebezpečného odpadu obstarávateľa a jeho podriadených organizácií, a aby 

bola táto prevádzkyschopná aj po uplynutí koncesnej lehoty a plnila účel, na 

ktorý bola zhotovená,  

vi) zhodnocovať zdravotnícky nebezpečný odpad z činnosti obstarávateľa a/alebo 

nástupníckych organizácií alebo organizácie, ktoré budú počas účinnosti tejto 

zmluvy zriadené zriaďovateľom obstarávateľa, a na ktoré budú prevedené 

činnosti, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vykonával 

obstarávateľ, a to bez ohľadu na právnu formu týchto organizácií za cenu 

dohodnutú v tejto zmluve, 

vii) odovzdať technologickú stanicu po uplynutí koncesnej lehoty obstarávateľovi, 

viii) previesť vlastnícke právo k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku súvisiaceho 

s predmetom tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na 

obstarávateľa v súlade s článkom XVI tejto zmluvy, 

ix) odovzdať zo správy koncesný majetok a obslužný priestor potrebný na výkon a 

realizáciu predmetu tejto zmluvy a odovzdať technologickú stanicu 

obstarávateľovi po ukončení koncesnej lehoty a to v prevádzky schopnom 

stave s prihliadnutím na bežné opotrebovanie. 

1.2 Záväzok obstarávateľa: 

i) v súvislosti s realizáciou a výkonom predmetu tejto zmluvy poskytnúť 

koncesionárovi všetku bezodkladnú potrebnú súčinnosť a vystaviť mu v 

prípade potreby plnú moc na zastupovanie (najmä v súvislosti s vybavovaním 

stavebných a iných povolení a zastupovaní v administratívno-správnych 

konaniach, kde v súlade s touto zmluvou má ako účastník vystupovať 

obstarávateľ, ale úspešné zavŕšenie takýchto konaní má byť povinnosťou 

koncesionára), 

ii) nedodávať zdravotnícky nebezpečný odpad podľa opisu predmetu koncesie 

počas účinnosti tejto zmluvy iným subjektom ako koncesionárovi a ani ho 

nespracovávať alebo nezhodnocovať iným spôsobom ako je predvídané v tejto 

zmluve, t.z. ani vo vlastnej réžii, ale len výlučne prostredníctvom služieb 

koncesionára v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve, 

iii) dodávať koncesionárovi zdravotnícky nebezpečný odpad v požadovanej 

kvalite podľa opisu predmetu koncesie tvoriacom prílohu č. 3 tejto zmluvy a to 

na miesto vykonávania predmetu zmluvy podľa článku XIII tejto zmluvy 

a v lehote určenej v článku XVII tejto zmluvy, 

iv) uhrádzať koncesionárovi riadne a včas za úkony spojené s realizáciou 

a výkonom predmetu zmluvy peňažné plnenie podľa článku XXI tejto zmluvy, 

v) poskytnúť koncesionárovi po dobu trvania koncesnej lehoty právo bezodplatne 

užívať koncesný majetok a obslužný priestor, 

vi) vysporiadať práva tretích osôb ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré súvisia s 

plnením predmetu tejto zmluvy, predovšetkým pozemkom potrebným pre 

plnenie tejto zmluvy (napr. pozemok pod koncesným majetkom a obslužným 

priestorom), 

vii) na výzvu koncesionára bezodplatne a bezodkladne odoberať, v mieste 

vykonania predmetu zmluvy podľa článku XIII tejto zmluvy, všetky zložky 

znečistenia obstarávateľom dodaného zdravotníckeho nebezpečného odpadu.  

 

(ďalej len „koncesia“ v príslušnom gramatickom tvare).  
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1.3    V súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy je predmetom tejto zmluvy aj 

úprava práv a povinností zmluvných strán pri prevode vlastníckeho práva 

k technologickej stanici a jej jednotlivým častiam v zmysle článku XVI tejto 

zmluvy.  
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že koncesiu bude koncesionár za podmienok a v rozsahu 

dojednanom v tejto zmluve vykonávať počas dohodnutej lehoty – koncesnej lehoty 

podľa článku VIII tejto zmluvy.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že počas koncesnej lehoty podľa článku VIII tejto zmluvy 

je koncesionár oprávnený tiež na poberanie všetkých úžitkov z koncesie za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve.    

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že účelom užívania koncesného majetku a obslužného 

priestoru je poskytovanie služieb zhodnocovania zdravotníckeho nebezpečného 

odpadu produkovaného obstarávateľom a tretími osobami s výhradným právom 

obstarávateľa požadovať zhodnotenie všetkého zdravotníckeho nebezpečného odpadu 

maximálne však v množstve 700 ton (slovom jeden sedemsto ton) ročne, ktorý vznikol 

a/alebo vznikne z jeho činnosti alebo z činnosti jeho jednotlivých organizačných 

jednotiek, ktoré sú jeho súčasťou.  

 

5. Zmluvné  strany sa dohodli, že nárok obstarávateľa podľa bodu 4 tohto článku sa 

vzťahuje na obstarávateľa a/alebo jeho nástupnícke organizácie a/alebo organizácie, 

ktoré budú počas platnosti tejto zmluvy zriadené zriaďovateľom obstarávateľa, a na 

ktoré budú prevedené činnosti, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

vykonával obstarávateľ, a to bez ohľadu na právnu formu týchto organizácií. 

 

6. Táto zmluva upravuje aj ďalšie právne vzťahy súvisiace najmä s realizáciou 

a výkonom koncesie.  

7. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy tak, aby koncesia 

bola realizovaná riadne a včas, v súlade s jej podmienkami a zaväzujú sa postupovať 

pri plnení zmluvy s odbornou starostlivosťou.    

 

8. Obstarávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve a po dobu jej 

účinnosti umožniť a zabezpečovať koncesionárovi nerušenú realizáciu koncesie, ako 

aj zdržať sa akýchkoľvek právnych a iných úkonov, ktoré by sťažovali alebo marili 

plnenie záväzkov koncesionára podľa tejto zmluvy s výnimkou tých prípadov, kedy zo 

strany koncesionára dôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v tejto zmluve.       

 

Článok VIII 

Koncesná lehota a harmonogram plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Koncesionár sa zaväzuje realizovať koncesiu počas koncesnej lehoty, ktorá trvá po 

dobu 10 rokov (slovom desať rokov) odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.   

 

2. Koncesná lehota podľa bodu 1 tohto článku zmluvy je rozdelená na: 

2.1 Prechodné obdobie, ktoré trvá odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 

spustenia technologickej stanice podľa článku XIV tejto zmluvy maximálne však 

do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy; 

2.2 Obdobie prevádzkovania technologickej stanice odo dňa spustenia technologickej 

stanice podľa článku XIV tejto zmluvy do uplynutia koncesnej lehoty podľa bodu 

1 tohto článku zmluvy. 
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3. Ukončiť túto zmluvu pred uplynutím času podľa bodu 1 tohto článku zmluvy je 

možné len spôsobom stanoveným v článku XXIII tejto zmluvy. 

4. Koncesionár je povinný zabezpečiť, aby predmet zmluvy bol vykonávaný v súlade 

s harmonogramom, ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy.  

5. Pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, pre účely tejto zmluvy 

harmonogram obsahuje minimálne tieto časové míľniky plnenia predmetu zmluvy: 

a) termín predloženia projektovej dokumentácie podľa článku IX tejto zmluvy 

koncesionárom obstarávateľovi; 

b) termín predloženia návrhu na začatie územného a/alebo stavebného konania 

príslušnému stavebnému úradu; 

c) predpokladaný termín spustenia prevádzky technologickej stanice podľa článku 

XIV tejto zmluvy.  

6. Pokiaľ koncesionár zistí, že priebeh plnenia predmetu zmluvy nasvedčuje tomu, že 

dôjde k omeškaniu oproti termínom uvedeným v harmonograme, ktorý tvorí prílohu č. 

5 tejto zmluvy, alebo túto skutočnosť zistí obstarávateľ, je koncesionár povinný 

predložiť obstarávateľovi: 

a) správu, v ktorej objasní dôvody omeškania a prijaté opatrenia; 

b) revidovaný harmonogram, v ktorom bude špecifikovaný spôsob a lehoty, 

v ktorých bude plnenie predmetu zmluvy vykonané tak, aby maximálne možný 

termín spustenia prevádzky technologickej stanice podľa článku VIII, bodu 2.1 

tejto zmluvy bol dodržaný.  

7. Zmluvné strany sa dohodli, že koncesionár bude priebežne informovať obstarávateľa, 

minimálne však raz za kalendárny štvrťrok, o úkonoch prijatých na plnenie predmetu 

zmluvy tak, aby bola plnená v súlade so stanoveným harmonogramom, ktorý tvorí 

prílohu č. 5 tejto zmluvy.   

 

 

 

Článok IX 

Projektová dokumentácia a rozpočet technologickej stanice 

 

1. Koncesionár je povinný zabezpečiť  

a) projektovú dokumentáciu potrebnú pre zhotovenie technologickej stanice v súlade 

so svojou ponukou, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, ako i harmonogramom prác, 

ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy a  

b) rozpočet projektu, ktorý bude súčasťou predloženej projektovej dokumentácie. 

 

2. Koncesionár zabezpečí vyhotovenie projektu technologickej stanice a bude 

zodpovedný za projekt. Projekt bude vypracovaný kvalifikovaným projektantom s 

odbornou spôsobilosťou v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

 

3. Projekt technologickej stanice bude vyhotovený v slovenskom jazyku a bude 

obsahovať všetky dokumenty potrebné pre vydanie všetkých povolení potrebných pre 

realizáciu a výkon koncesie podľa článku X tejto zmluvy.  

 

4.  Koncesionár je povinný najneskôr (60) šesťdesiat dní pred začatím realizácie 

technologickej stanice podľa článku XII tejto zmluvy poskytnúť jednotlivé časti 

projektovej dokumentácie vrátane harmonogramu prác a rozpočtu projektu (ďalej aj 

„projektová dokumentácia“) obstarávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie 

obstarávateľom, že technologická stanica, ktorá má byť predmetom zhotovenia podľa 

článku XII tejto zmluvy, spĺňa všetky požiadavky obstarávateľa uvedené v opise 

predmetu koncesie, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.  
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5. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely kontroly a odsúhlasenia projektovej 

dokumentácie vrátane harmonogramu prác a rozpočtu projektu a/alebo jej ich 

jednotlivých častí podľa bodu 4 tohto článku zmluvy budú postupovať nasledovne 

v prípade, že akýkoľvek dokument projektovej dokumentácie bude koncesionárom 

predložený obstarávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie obstarávateľom, tak ako je to 

stanovené v tejto zmluve:  

 

a) Obstarávateľ vydá v lehote podľa bodu 6 tohto článku zmluvy na kontrolu a 

odsúhlasenie  koncesionárovi oznámenie, že dokument projektovej dokumentácie 

koncesionára je odsúhlasený s alebo bez pripomienok alebo, že nespĺňa 

v stanovenom rozsahu požiadavky obstarávateľa uvedené v opise predmetu 

koncesie, ktorý tvorí prílohu č. 3tejto zmluvy.  

 

b) V prípade, že v lehote na kontrolu a odsúhlasenie obstarávateľ nevydá a nedoručí 

oznámenia podľa písm. a) tohto bodu článku zmluvy, má sa za to, že obstarávateľ 

odsúhlasil dokument projektovej dokumentácie koncesionára v deň nasledujúci po 

dni, keď uplynula lehota na kontrolu a odsúhlasenie obstarávateľovi.  

 

6. Lehota na kontrolu a odsúhlasenie projektovej dokumentácie je (30) tridsať 

kalendárnych dní od doručenia projektovej dokumentácie koncesionára 

obstarávateľovi spolu so žiadosťou o kontrolu a odsúhlasenie.  

 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že koncesionár je oprávnený pripočítať k „počtu dní do 

dňa spustenia prevádzky technologickej stanice“ celkový počet dní, počas ktorých 

obstarávateľ preskúmaval dokumenty projektovej dokumentácie podľa tohto článku 

zmluvy a tým posunúť najneskorší deň spustenia prevádzky technologickej stanice 

uvedený v článku VIII bode 2.1 tejto zmluvy.  Koncesionár využije právo vyplývajúce 

z tohto ustanovenia jednostranným písomným oznámením, v ktorom uvedie celkový 

počet dní, o ktorý posúva deň spustenia prevádzky technologickej stanice a konečný 

najneskorší deň spustenia prevádzky technologickej stanice. Písomné oznámenie 

koncesionára podľa predchádzajúcej vety musí byť doručené obstarávateľovi 

najneskôr (60) šesťdesiat dní pred uplynutím „najneskoršieho dňa spustenia prevádzky 

technologickej stanice“ uvedeného v článku VIII bode 2.1 tejto zmluvy. Zmluvné 

strany sa dohodli, že v takomto prípade nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto 

zmluve a písomné oznámenie koncesionára sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy.  

 

8. Udelenie súhlasu podľa tohto článku zmluvy nesmie obstarávateľ bezdôvodne 

odoprieť alebo zdržovať.  

 

9. Koncesionár je povinný umožniť zástupcovi obstarávateľa kedykoľvek 

a v nevyhnutnej miere prístup k akejkoľvek časti projektovej dokumentácie.  

 

10. V prípade, že sa ukáže, že  projektová dokumentácia alebo ktorákoľvek jej časť nie je 

v súlade s požiadavkami obstarávateľa uvedenými v opise predmetu koncesie, ktorý 

tvorí prílohu č. 3tejto zmluvy, je koncesionár na svoje náklady povinný upraviť 

projektovú dokumentáciu alebo jej časť a vykonať prípadné úpravy aj v iných 

dokumentoch, ktorých sa táto zmena týka tak, aby zodpovedali požiadavkám 

vymedzeným na zadanie koncesie - uvedenými v opise predmetu koncesie, ktorý tvorí 

prílohu č. 3 tejto zmluvy.  
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11. Koncesionár pripraví a bude udržiavať aktualizovanú kompletnú projektovú  

dokumentáciu skutočného vyhotovenia technologickej stanice, t.j. vrátane všetkých 

zmien a doplnení, ak boli realizované počas celej koncesnej lehoty a po skončení 

zmluvy ju odovzdá obstarávateľovi.  
 

12. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie obstarávateľom nezbavuje koncesionára  

zodpovednosti za správnosť a úplnosť vypracovanej projektovej dokumentácie, 

rozpočtu, ani za správnosť a vhodnosť použitých materiálov a technologických 

postupov pri vyhotovení technologickej stanice.  

 

 

Článok X 

Povolenia 

 

1. Koncesionár v mene obstarávateľa a na svoj účet alebo vo svojom mene a na svoj 

účet: 

a) obstará všetky povolenia potrebné pre realizáciu a výkon predmetu zmluvy; 

b) zabezpečí v úzkej súčinnosti s obstarávateľom, aby všetky podmienky v nich 

uvedené boli splnené; 

c) zabezpečí, aby všetky povolenia boli počas nevyhnutnej doby potrebnej na 

realizáciu a výkon predmetu tejto zmluvy udržiavané v platnosti, ak je to potrebné. 

2. Povolenia podľa bodu 1 tohto článku zmluvy zabezpečí koncesionár tak, že ak sa bude 

na ich vydanie, získanie vyžadovať doplnenie alebo iný úkon, odstráni nedostatky 

a využije všetky opravné prostriedky za účelom získania právoplatného povolenia. 

 

 

Článok XI 

Nehnuteľnosti potrebné pre realizáciu a výkon predmetu zmluvy 

 

1. Obstarávateľ vysporiada práva tretích osôb ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré súvisia 

s plnením predmetu tejto zmluvy, predovšetkým pozemkom potrebným pre plnenie 

tejto zmluvy.  

 

2. Obstarávateľ v súlade so svojimi záväzkami podľa článku VII tejto zmluvy zabezpečí 

bezodplatné a nerušené užívanie koncesného majetku a obslužného priestoru 

koncesionárom  podľa bodu 1 tohto článku počas celej doby koncesnej lehoty 

uvedenej v článku VIII tejto zmluvy, tak aby koncesionár mohol nerušene užívať 

koncesný majetok a obslužný priestor potrebný pre riadne a včasné plnenie predmetu 

zmluvy.  

 

Článok XII 

Zhotovenie technologickej stanice 

 

1. Koncesionár na vlastné riziko a náklady zabezpečí rekonštrukciu koncesného majetku 

a zhotovenie  technologickej stanice, realizované v rámci projektu „KONCESIA NA 

NAPROJEKTOVANIE, FINANCOVANIE, ZHOTOVENIE, PREVÁDZKOVANIE 

A UDRŽIAVANIE TECHNOLOGICKEJ STANICE PRE SPRACOVANIE 

ZDRAVOTNÍCKEHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU“, financované z finančných 

prostriedkov koncesionára. Touto zmluvou sa koncesionár zaväzuje zabezpečiť 

zhotovenie technologickej stanice v súlade so svojou ponukou, ktorá tvorí prílohu č. 2 

tejto zmluvy a podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie spracovanej podľa 

článku IX tejto zmluvy.  
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je taktiež záväzok 

koncesionára zabezpečiť všetky s dielom súvisiace doklady týkajúce sa najmä 

realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému priebehu 

kolaudačného konania stavby, ak je potrebné a doklady potrebné pre spustenie 

prevádzky technologickej stanice.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že koncesionár nie je oprávnený ani povinný zhotoviť 

technologickú stanicu v prípade, že na splnenie jeho záväzkov podľa bodu 2 tohto 

článku zmluvy sa vyžaduje vysporiadanie práv tretích osôb k hnuteľným alebo 

nehnuteľným veciam a toto vysporiadanie práv tretích osôb sa obstarávateľovi ani pri 

vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nepodarí dosiahnuť v lehote do 12 mesiacov 

odo dňa účinnosti tejto zmluvy a jedná sa o také práva tretích strán bez vysporiadania 

ktorých nie je možné začať rekonštrukciu koncesného majetku a zhotovenie 

technologickej stanice alebo prevádzkovať technologickú stanicu.  

 

4. Koncesionár sa zaväzuje zabezpečiť zhotovenie diela s odbornou starostlivosťou 

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, 

na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas a bez vád brániacich riadnemu užívaniu diela. 

 

5. Dielo koncesionár zabezpečí v súlade so svojou predloženou ponukou, ktorá tvorí 

prílohu č. 2 tejto zmluvy, podľa opisu predmetu koncesie, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto 

zmluvy, podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie vrátane všetkých jej príloh 

vypracovanej podľa článku IX tejto zmluvy, podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade 

s technologickými postupmi prác, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo 

stavebných a iných povolení orgánov verejnej správy týkajúcich sa diela, v súlade 

s platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Koncesionár zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje 

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou 

sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 

zariadenia v znení neskorších predpisov.  

 

Článok XIII 

Miesto a čas uskutočnenia rekonštrukcie koncesného majetku 

 

1. Miestom vykonávania predmetu tejto zmluvy sú nehnuteľnosti podľa článku XI tejto 

zmluvy, nachádzajúce sa v katastrálnom území: Petržalka, okres Bratislava V, obec 

BA-m. č. Petržalka,  stavba súpisné číslo 3379 vedenej na LV č. 2687, ktorej 

vlastníkom je Slovenská republika v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava 

a obslužný priestor ležiaci na pozemku par. č.2848/4 evidovaného na LV č. 

1748,ktorého vlastníkom je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Pre 

vyvrátenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany sa dohodli, že miesto zvozu 

zdravotníckeho nebezpečného odpadu bude tiež v mieste vykonávania predmetu 

zmluvy.  

 

2. Koncesionár sa v úzkej súčinnosti s obstarávateľom zaväzuje zabezpečiť v mene 

obstarávateľa a na svoj účet všetky právoplatné povolenia potrebné pre začatie 

rekonštrukcie koncesného majetku a zhotovenie technologickej stanice a to 

v primeranej lehote odo dňa účinnosti tejto zmluvy tak, aby mohol dokončiť 

rekonštrukciu koncesného majetku v stanovenej lehote, a dokončiť zhotovenie 

technologickej stanice v stanovenej lehote, t.j. najneskôr v deň, ktorý pripadne na deň, 
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ktorým uplynie doba prechodného obdobia uvedená v článku VIII, bode 2.1 tejto 

zmluvy. 

 

3. Koncesionár je povinný spustiť prevádzku technologickej stanice za podmienok 

dohodnutých v článku XIV tejto zmluvy. 

 

4. Pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, nesie koncesionár riziko  

 

i) predvídaných i nepredvídaných vlastností staveniska;  

ii) skrytých vád existujúceho zariadenia,  

iii) nákladov na likvidáciu nebezpečných a iných látok z existujúceho zariadenia a  

iv) ďalších vplyvov súvisiacich so stavbou.  
 

 

Článok XIV 

Deň spustenia prevádzky technologickej stanice 

 

1. Koncesionár sa zaväzuje, že koncesiu vykoná riadne a včas v týchto termínoch: 

  

 Deň spustenia prevádzky technologickej stanice: deň, keď je koncesionár 

pripravený prijať zdravotnícky nebezpečný odpad od obstarávateľa a ďalej 

zhodnocovať zdravotnícky nebezpečný odpad v technologickej stanici v zmysle tejto 

zmluvy, a ktorý koncesionár písomne oznámi obstarávateľovi. Deň spustenia 

prevádzky podľa predchádzajúcej vety nemôže byť neskorší ako deň, ktorý pripadne 

na deň, ktorým uplynie doba prechodného obdobia uvedená v článku VIII, bode 2.1 

tejto zmluvy. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomné oznámenie o dni spustenia prevádzky 

technologickej stanice podľa bodu 1 tohto článku musí byť doručené koncesionárom 

obstarávateľovi min. (21) dvadsaťjeden dní pred dňom spustenia prevádzky 

technologickej stanice.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že (6) šesť mesiacov od dňa spustenia prevádzky 

technologickej stanice  bude prebiehať skúšobná prevádzka za účelom vykonania 

príslušných testov tak, aby mohla byť prevádzka technologickej stanice úplne 

spustená. Počas tejto lehoty koncesionár je povinný odobrať zdravotnícky nebezpečný 

odpad v plnom rozsahu od obstarávateľa ako od prioritného dodávateľa a až po 

uplynutí tohto obdobia môže koncesionár začať odoberať odpad aj od tretích osôb.     

 

4. Pokiaľ nedôjde k spusteniu prevádzky technologickej stanice z viny, ktorú je možné 

pripísať koncesionárovi a to v termíne, ktorý je uvedený ako najneskorší možný 

v článku VIII, bode 2.1 tejto zmluvy, z dôvodu nepripravenosti technologickej stanice 

prijať zdravotnícky nebezpečný odpad od obstarávateľa podľa dohodnutých 

podmienok, je koncesionár povinný uhradiť obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

100,- € (slovom: jeden sto eur) za každý deň omeškania až do dňa spustenia 

prevádzky technologickej stanice.  

 

5. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 4. tohto článku zmluvy nie je 

dotknutý nárok obstarávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti 

zabezpečenej zmluvnou pokutou, avšak len vo výške škody presahujúcej výšku 

zmluvnej pokuty. 

 

Článok XV 

Dohľad 
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1. Koncesionár je povinný zabezpečiť na žiadosť zástupcu obstarávateľa, kontrolu 

plnenia predmetu zmluvy kontrolnými dňami kedykoľvek na požiadanie 

obstarávateľa; obstarávateľ však nie je oprávnený bez vážneho dôvodu vyžadovať 

realizáciu kontrolného dňa častejšie ako raz za mesiac.  

 

2. Okrem kontrolných dní umožní koncesionár aj iný dohľad nad rámec kontrolných dní 

a to na žiadosť zástupcu obstarávateľa na základe dohody zmluvných strán.  

 

3. Koncesionár je povinný umožniť obstarávateľovi vstupovať v primeranej miere a po 

predchádzajúcom upozornení do akýchkoľvek častí technologickej stanice za účelom 

prehliadky stavu a postupu zhotovovania technologickej stanice a uistení sa, že 

koncesionár plní všetky povinnosti podľa tejto zmluvy.   

 

4. Koncesionár je povinný zabezpečiť, aby obstarávateľ a osoby na strane obstarávateľa 

mali umožnený prístup a dostatočné zázemie a aby im bola poskytnutá dostatočná 

súčinnosť v súvislosti s výkonom ich práv podľa tohto článku zmluvy.  

 

5. Obstarávateľ a osoby obstarávateľa sú pri výkone svojich práv podľa tohto článku 

zmluvy povinné rešpektovať všetky opatrenia a pravidlá, ktoré zaisťujú bezpečnosť 

práce.  

 

6. Koncesionár je povinný poskytnúť a zabezpečiť, aby všetky príslušné osoby na strane 

koncesionára, ktorých sa to týka, poskytli obstarávateľovi všetky informácie, ktoré 

bude obstarávateľ alebo osoba na strane obstarávateľa požadovať pri kontrole podľa 

tohto článku zmluvy.  

 

Článok XVI 

Vlastnícke práva, prevod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody 

 

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak: 

1.1 zostávajú všetky veci (pozemky, stavby a ich vybavenie, existujúce zariadenia, 

súčasti a príslušenstvo) poskytnuté obstarávateľom koncesionárovi na plnenie tejto 

zmluvy vo vlastníctve štátu v správe obstarávateľa, a to aj keď do nich 

koncesionár investoval finančné prostriedky v súlade s podmienkami  investície, 

alebo jej časti, 

1.2 všetky veci, ktoré koncesionár získa, zhotoví, obstará alebo zabezpečí pre plnenie 

tejto zmluvy, najmä technické vybavenie, sa stanú vlastníctvom štátu v správe 

obstarávateľa podľa článku IV tejto zmluvy, 

1.3  všetky investície do rekonštrukcie koncesného majetku a zhotovenia 

technologickej stanice za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy bez ohľadu na ich 

formu, najmä nie však výlučne investície do technologického vybavenia, 

technického zhodnotenia nehnuteľností a s nimi súvisiacich zariadení sa stanú 

vlastníctvom štátu v správe obstarávateľa podľa článku IV tejto zmluvy. 

 

2. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany berú na vedomie, že u vecí patriacich do 

vlastníctva štátu v správe obstarávateľa, a/alebo vecí patriacich do vlastníctva 

obstarávateľa, ktoré prevzal koncesionár do užívania podľa tejto zmluvy, znáša všetky 

riziká súvisiace s ich využívaním koncesionár, a to po celú dobu platnosti tejto 

zmluvy, akoby bol ich vlastníkom, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. 
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3. Koncesionár je oprávnený vykonávať na koncesnom majetku len také 

úpravy/investície, ktoré súvisia s rekonštrukciou koncesného majetku a zhotovením 

technologickej stanice, pričom:  

3.1. Obstarávateľ podpisom tejto zmluvy dáva súhlas koncesionárovi na vykonanie 

investícií podľa tohto ustanovenia tejto zmluvy a súhlasí, aby bola táto zmluva 

použitá ako podklad pre príslušné správne konania,  

3.2. Pri každej investícii koncesionára v súlade s touto zmluvou sa koncesionár 

zaväzuje písomne informovať obstarávateľa o dosiahnutých štádiách 

prípravného a povoľovacieho procesu každej investície (projektová 

dokumentácia, EIA, ÚR, IPKZ a pod.),  

3.3. Obstarávateľ je oprávnený v každom okamihu kontrolovať vykonávanie 

investícií v súlade s touto zmluvou a má takisto právo na okamžité prerušenie 

vykonávania investícií v časti, v ktorej tieto nie sú vykonávané v súlade s 

projektovou dokumentáciou a/alebo sú v rozpore s touto zmluvou s tým, že 

pokiaľ takýto stav zistí, informuje bezodkladne koncesionára o tomto zistení 

a o pokyne na prerušenie konkrétnych prác, ktorých vykonávanie je v rozpore 

s vyššie uvedeným, a umožní mu vyjadriť sa k zistenému stavu a zjednať v čo 

najkratšom čase nápravu; po zjednaní nápravy je koncesionár oprávnený 

pokračovať ďalej v realizácii pozastavených prác. Za porušenie tejto zmluvy, 

resp. za zavinenie koncesionára sa takéto prípady budú považovať len v prípade, 

ak koncesionár nezjedná nápravu ani do 90 dní odo dňa, čo bol na to písomne 

upozornený. V prípade, ak obstarávateľ prerušil dané práce/realizáciu daných 

investícií neoprávnene, zodpovedá za škodu a za predĺženie lehôt, ktoré tým 

spôsobil, vrátane lehôt uvedených v článku VIII, bode 2.1 tejto zmluvy. 

 

4. Koncesionár pripraví všetky podklady a dokumentáciu týkajúcu sa investícií tak, aby 

boli dodržané všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy SR a ustanovenia 

tejto zmluvy. 

 

5. Žiadateľom a stavebníkom akejkoľvek investície bude obstarávateľ zastúpený 

koncesionárom na základe osobitného splnomocnenia, ktoré bude bezodkladne 

udelené koncesionárovi pre každé konanie samostatne na jeho žiadosť.   

 

6. Koncesionár sa v súvislosti s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy zaväzuje po celú 

dobu jej platnosti dodržiavať všetky predpisy v oblasti BOZP, zaväzuje sa vo vzťahu 

ku koncesnému majetku a technologickej stanici vypracovať požiarnu dokumentáciu, 

požiarny evakuačný plán a požiarno-poplachové predpisy a takisto sa zaväzuje ich 

dodržiavať. 
 

7. V prípade, že koncesionár je zamestnávateľom alebo na základe zmlúv spolupracuje s 

inými podnikateľmi, ktorí sa môžu zdržovať v koncesnom majetku, technologickej 

stanici v plnom rozsahu zodpovedá za zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred 

požiarmi za PO a BOZP svojich zamestnancov a spolupracujúcich podnikateľov. 

Koncesionár je povinný informovať svojich zamestnancov a spolupracujúcich 

podnikateľov o možných rizikách, preventívnych opatreniach a opatreniach na 

poskytovanie prvej pomoci, na vykonanie záchranných prác, na evakuáciu 

zamestnancov pri dodržaní ďalších podmienok zabezpečenia organizácie a prevencie 

požiarnej ochrany a zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Koncesionár je 

povinný zabezpečiť ich pravidelné školenie a overovanie vedomostí v oblasti BOZP a 

OPP. 
 

8. Obstarávateľ nezodpovedá za veci vnesené do koncesného majetku – nehnuteľností. 

Za škody spôsobené tretím osobám zodpovedá v plnom rozsahu koncesionár. 



20 z 50 

 

 

9. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vykonajú pravidelne jedenkrát ročne 

inventarizáciu koncesného majetku, pri ktorej rozhodnú o ďalšom používaní majetku 

resp. o jeho prípadnom odpísaní a likvidácii. 

 

10. Výkon práva podľa tohto článku zmluvy je možný len v rozsahu, v akom existujú 

práva obstarávateľa. Koncesionár a osoby na strane koncesionára sú povinné 

rešpektovať práva tretích osôb, ktoré existovali v čase uzatvorenia tejto zmluvy. 

 

11. Obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť koncesionárovi potrebnú súčinnosť pri ochrane 

jeho práv tým, že bude na písomnú žiadosť koncesionára a na svoje náklady 

uplatňovať práva proti tretím osobám, ktorých konania, či opomenutia zasahujú do 

koncesionárových práv využívania vecí podľa tejto zmluvy. Obstarávateľ bude 

vykonávať všetky potrebné úkony pri uplatňovaní týchto práv, ak sa zmluvné strany 

písomne nedohodnú inak. Pre vylúčenie pochybností sa však uvádza, že aj v takomto 

prípade nesie koncesionár riziko takých zásahov a riziko výsledku uplatnených 

takýchto práv. 

 

12. Nebezpečenstvo škody na technologickej stanici znáša koncesionár počas celej doby 

platnosti tejto zmluvy podľa článku VIII tejto zmluvy.  

 

13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, kedy sa na prevod vlastníctva 

k technologickej stanici, a/alebo jej častí bude vyžadovať v zmysle všeobecnej právnej 

úpravy osobitný právny úkon je koncesionár povinný bezodkladne ku dňu podľa 

článku IV tejto zmluvy previesť vlastnícke právo k technologickej stanici a/alebo jej 

jednotlivej časti na štát v správe obstarávateľa, ktorá bude v takomto prípade 

predmetom prevodu.  

 

14. Koncesionár sa zaväzuje, že počas účinnosti tejto zmluvy ani ku dňu jej skončenia 

nebudú na technologickej stanici, alebo jej častiach a/alebo právach súvisiacich 

s technologickou stanicou viaznuť žiadne dlhy, ťarchy, práva tretích osôb (najmä 

nájomné a podnájomné práva a pod.), predkupné práva, záložné práva alebo iné vecné 

práva, s výnimkou tiarch nevyhnutne potrebných na riadne prevádzkovanie 

technologickej stanice, ak táto zmluva výslovne neustanovuje inak. 

 

15. Koncesionár sa zaväzuje, že ku dňu skončenia účinnosti tejto zmluvy nebudú 

v súvislosti s predmetom plnenia tejto zmluvy prebiehať žiadne súdne a/alebo správne 

konania, ktorých predmetom budú oprávnené nároky tretích osôb, za ktorých vznik 

zodpovedá, pri ktorých predmetom súdneho alebo správneho konania budú také 

oprávnené nároky tretích osôb zavinené koncesionárom, ktoré budú mať vplyv na 

práva obstarávateľa ujať sa užívania koncesného majetku a technologickej stanice. Za 

účelom odstránenia pochybností sa zmluvné strany dohodli, že koncesionár je povinný 

počas účinnosti tejto zmluvy bezodkladne písomne informovať obstarávateľa 

o každom začatom súdnom alebo správnom konaní. Spolu s uvedenou informáciou je 

koncesionár povinný podľa predchádzajúcej vety poskytnúť obstarávateľovi 

informáciu o účastníkoch konania, predmete konania, výške uplatneného nároku 

a dodatočne ďalšie informácie, ktoré si obstarávateľ od koncesionára vyžiada. 

Koncesionár je povinný povinnosť podľa tohto bodu článku zmluvy plniť aj vo 

všetkých prípadoch, kedy dôjde k zmene stavu súdneho alebo správneho konania, t.j. 

bezodkladne informovať obstarávateľa o prerušení alebo zastavení konania, a/alebo 

akejkoľvek inej zmene stavu konania (napr. dohoda o mimosúdnom urovnaní, súdny 

zmier, zobratie návrhu späť a pod. ). 
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16. Koncesionár sa ďalej zaväzuje, že ku dňu skončenia účinnosti tejto  zmluvy nebude 

mať žiadne splatné a/alebo nesplatné finančné záväzky vo vzťahu k akýmkoľvek 

daňovým, colným alebo iným orgánom štátnej správy a územnej samosprávy, na 

základe ktorých by na technologickej stanici, alebo jej častiach vznikla, alebo mohla 

vzniknúť ťarcha. 

 

17. Koncesionár sa tiež zaväzuje, že počas trvania koncesnej lehoty s výnimkou prípadov 

povolených v tejto zmluve neuzatvorí žiadne písomné alebo ústne zmluvy a dohody, 

ktoré by mohli  obmedziť alebo ovplyvniť výkon vlastníckych práv obstarávateľa ku 

koncesnému majetku a/alebo jeho častiam (vrátane budúcich práv), budúcu držbu a 

užívanie predmetu prevodu alebo prevod vlastníckeho práva k technologickej stanici, 

jej častiam alebo súvisiacim právam  z koncesionára na obstarávateľa, neposkytne na 

zmluvnom základe alebo mlčky užívacie práva žiadnej tretej osobe, nepodpíše kúpnu 

zmluvu, resp. zmluvu o prevode vlastníckeho práva so žiadnou treťou osobou a že 

neudelí  plnomocenstvo, príkaz ani mandát žiadnej tretej osobe, aby takúto kúpnu 

zmluvu, alebo iné písomné dojednanie a návrh na vklad vlastníckeho práva s treťou 

osobou podpísala za koncesionára.    

 

Článok XVII 

Poskytovanie služieb zhodnocovania  zdravotníckeho nebezpečného odpadu 

 

1. Koncesionár je povinný odo dňa spustenia prevádzky technologickej stanice podľa 

článku XIV tejto zmluvy do uplynutia koncesnej lehoty podľa článku VIII tejto 

zmluvy nepretržite poskytovať služby zhodnocovania zdravotníckeho nebezpečného 

odpadu a zabezpečovať prevádzku technologickej stanice v súlade s  

a) požiadavkami na vymedzenie predmetu koncesie – opisom predmetu koncesie, 

ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy; 

b) všetkými príslušnými povoleniami podľa článku X tejto zmluvy; 

c) výsledkami posudzovania vplyvu technologickej stanice na životné prostredie; 

d) všeobecnými záväznými právnymi predpismi a 

e) touto zmluvou.  

Povinnosť koncesionára poskytovať služby podľa tohto bodu článku zmluvy sa 

nevzťahuje na nasledovné prípady: 

1.1 Obdobie podľa článku XIX, bodu 3 tejto zmluvy, 

1.2 V prípade, že obstarávateľ bude s omeškaním úhrad za poskytnutie služieb 

podľa článku XXI tejto zmluvy viac ako 90 dní. Ustanovením tohto bodu nie je 

dotknuté právo koncesionára odstúpiť od zmluvy podľa článku XXIII tejto 

zmluvy, ani právo koncesionára požadovať od obstarávateľa zaplatenie za už 

poskytnuté služby, ako aj zaplatenie náhrady za nerealizované poskytnutia 

služby (vo výške ceny nerealizovaných poskytnutí služby, zníženej o ušetrené 

prevádzkové náklady spojené s neposkytnutými službami), ktoré neboli 

poskytnuté z dôvodu pozastavenia plnenia podľa tohto bodu článku zmluvy 

následkom omeškania obstarávateľa s plnením jeho finančných záväzkov voči 

koncesionárovi. 

 

2. Koncesionár sa zaväzuje zabezpečiť, aby boli služby poskytované a prevádzka 

technologickej stanice zabezpečovaná riadne kvalifikovanými a vyškolenými 

pracovníkmi.  

 

3. Technologická stanica je určená pre využívanie v tomto poradí prednosti: 

a) služby poskytované obstarávateľovi alebo jeho podriadených organizácií; 

b) komerčné služby.  
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4. Zmluvné strany sa dohodli, že obstarávateľ po spustení prevádzky technologickej 

stanice podľa článku XIV tejto zmluvy bude dodávať koncesionárovi na miesto 

vykonania predmetu zmluvy podľa článku XIII tejto zmluvy priebežne každý 

pracovný deň, min. však raz týždenne, v čase od 7:00 do 15:00, a to po celú dobu 

koncesnej lehoty podľa článku VIII, bodu 2.2 tejto zmluvy, všetok svoj zdravotnícky 

nebezpečný odpad zo svojej činnosti, a to v požadovanej kvalite podľa opisu predmetu 

koncesie, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy a na základe preberacieho protokolu 

podpísaného oprávnenými osobami oboch zmluvných strán, v ktorom si vzájomne 

potvrdia hmotnosť odovzdávaného a preberaného zdravotníckeho nebezpečného 

odpadu. Koncesionár má právo odmietnuť prebrať a zhodnotiť zdravotnícky 

nebezpečný odpad s kapacitných dôvodov, a to v prípade, ak jeho celkový objem 

presiahne 30 ton/týždeň.  

5. Pokiaľ koncesionár poruší povinnosť uvedenú v odseku 1 tohto článku zmluvy, je 

koncesionár povinný uhradiť obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- € za 

každú (1) jednu tonu nezhodnoteného zdravotníckeho nebezpečného odpadu z dôvodu 

neposkytnutej služby podľa odseku 1 tohto článku zmluvy s výnimkou prípadu 

uvedeného v článku XIV bodu 3 alebo článku XIX bodu 3 tejto zmluvy.  

 

6. Pokiaľ obstarávateľ poruší povinnosť uvedenú v odseku 4 tohto článku zmluvy, je 

obstarávateľ povinný uhradiť koncesionárovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- € za 

každú jednu (1) tonu nedodaného zdravotníckeho nebezpečného odpadu podľa odseku 

4 tohto článku zmluvy alebo za každú jednu (1) tonu nekvalitného zdravotníckeho 

nebezpečného odpadu, ktorý bol dodaný v rozpore s odsekom 4 tohto článku zmluvy.  

 

7. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na 

náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou v 

rozsahu škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

 

Článok XVIII 

Údržba technologickej stanice 

 

1. Koncesionár sa zaväzuje počas celej doby trvania koncesnej lehoty vykonávať údržbu 

technologickej stanice a je povinný zabezpečiť, aby postupy obsiahnuté v pláne 

pravidelnej údržby účinne zabezpečoval tak, aby  

a) technologická stanica a jej vybavenie bolo udržiavané v dobrom technickom stave 

v súlade s požiadavkami výrobcu zariadenia a touto zmluvou; 

b) bol koncesionár schopný v priebehu koncesnej lehoty podľa článku VIII tejto 

zmluvy prevádzkovať technologickú stanicu v plnom rozsahu (s prihliadnutím na 

prípadné odstávky predpokladané podľa článku XIX bodu 3 tejto zmluvy); 

c) bol koncesionár schopný poskytovať služby podľa článku XVII tejto zmluvy 

v súlade s požiadavkami na predmet koncesie a ďalšími ustanoveniami tejto 

zmluvy; 

d) mohla byť technologická stanica odovzdaná po uplynutí koncesnej lehoty 

uvedenej v článku VIII tejto zmluvy riadne do užívania verejného obstarávateľa.   

 

2. Pokiaľ sa obstarávateľ domnieva, že koncesionár porušuje povinnosti uvedené v tomto 

článku zmluvy, je obstarávateľ oprávnený po predchádzajúcom písomnom upozornení 

koncesionára vykonať prehliadku technologickej stanice a posúdiť, či je technologická 

stanica udržiavaná v súlade s týmto článkom zmluvy. 

 

3. Pri prevádzaní prehliadky je obstarávateľ povinný postupovať tak, aby čo najmenej 

zasahoval do prevádzky technologickej stanice a poskytovaných služieb. Koncesionár 
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je povinný na svoje náklady zabezpečiť, aby bola obstarávateľovi poskytnutá 

súčinnosť pre vykonanie prehliadky.  

 

4. V prípade, že obstarávateľ zistí, že koncesionár si neplní povinnosti uvedené v tomto 

článku zmluvy, je povinný písomne oznámiť koncesionárovi, že stav zariadenia 

a stavby nezodpovedá požiadavkám uvedeným v tomto článku zmluvy a vyzve 

koncesionára na nápravu a určí koncesionárovi lehotu podľa bodu 5 tohto článku 

zmluvy na odstránenie zistených nedostatkov v prevádzke.  

 

5. Koncesionár je v tomto prípade povinný v primeranej lehote, nie kratšej ako (60) 

šesťdesiat kalendárnych dní, vykonať nápravu a písomne informovať obstarávateľa 

o vykonanej náprave.    

 

6. Pokiaľ koncesionár poruší povinnosť uvedenú v odseku 5 tohto článku zmluvy, je 

koncesionár povinný uhradiť obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za 

každé jedno porušenie tohto článku zmluvy.   

 

Článok XIX 

Plán údržby 

 

1. Koncesionár je povinný obstarávateľovi poskytnúť najmenej (2) dva mesiace vopred 

pred dňom spustenia prevádzky technologickej stanice a potom pred každým ďalším 

začiatkom roku plán údržby pre príslušný kalendárny rok.  

 

2. Plán údržby musí obsahovať nasledujúce informácie: 

a) presnú špecifikáciu začiatku a ukončenia údržby a špecifikáciu prác, ktoré budú 

uskutočnené; 

b) presnú špecifikáciu dopadov, ktoré bude údržba mať na prevádzku technologickej 

stanice a poskytované služby.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že počas výkonu údržby podľa plánu údržby, porúch 

technologickej stanice, ktoré sa vyskytli napriek tomu, že koncesionár sa o ňu riadne, 

s odbornou starostlivosťou staral, a obdobia, kedy koncesionárovi znemožnili 

prevádzkovanie technologickej stanice okolnosti vyššej moci, koncesionár nie je 

povinný poskytovať služby podľa článku XVII tejto zmluvy, pokiaľ sa sám 

nerozhodne zabezpečovať ich alternatívnym spôsobom.  

 

Článok XX 

Bezpečnosť a prevádzkový poriadok 

 

1. Koncesionár v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu technologickej stanice a 

bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení v súlade s ustanoveniami 

príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých činností v znení niektorých predpisov, vyhlášky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 

užívaní stavieb v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Koncesionár môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú 

podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Koncesionár 

je povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a 
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ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne 

zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci je koncesionár povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich 

pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady 

bezpečného správania sa a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci 

nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali 

pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, 

ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností 

zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali 

ostatných účastníkov na prevádzke. V celom priestore technologickej stanice ako i v 

objektoch platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. 

 

2. Koncesionár je povinný vytvoriť a po celú dobu koncesnej lehoty udržiavať v platnosti 

prevádzkový poriadok technologickej stanice, v ktorom budú upravené pravidlá 

prevádzky technologickej stanice.  

 

Článok XXI 

Odplata za predmet plnenia, Zmluvná cena a odmena za služby zhodnocovania odpadu 

a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie predmetu tejto zmluvy, s výnimkou odmeny 

koncesionára uvedenej v bode 5 tohto článku zmluvy za služby poskytované 

koncesionárom podľa tejto zmluvy odo dňa spustenia technologickej stanice do 

uplynutia koncesnej lehoty podľa článku VIII bodu 1 tejto zmluvy bude poskytovať 

koncesionár bez nároku na poskytnutie peňažnej odplaty zo strany obstarávateľa. 

Protiplnením obstarávateľa za poskytovanie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy 

koncesionárom je právo koncesionára užívať koncesný majetok a Obslužný priestor 

podľa tejto zmluvy.   

 

2. Právo užívať koncesný majetok a Obslužný priestor v zmysle tejto zmluvy bude 

poskytované obstarávateľom bez nároku na poskytnutie peňažnej odplaty zo strany 

koncesionára s výnimkou záväzku koncesionára investovať do rekonštrukcie 

koncesného majetku a zhotovenia technologickej stanice sumu vo výške 995 000,-

EUR bez DPH (slovom deväťstodeväťdesiatpäťtisíc EUR bez DPH). 

 

3. Zmluvné strany sa v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov  

dohodli, že zmluvná cena za poskytovanie služieb technologickej stanice 

koncesionárom odo dňa jej spustenia do prevádzky do uplynutia koncesnej lehoty 

podľa článku VIII bodu 1 tejto zmluvy bude zmluvná jednotková cena za 

zhodnocovanie zdravotníckeho nebezpečného odpadu nasledovná: 

 

Jedna tona (1) zdravotníckeho nebezpečného odpadu 780,00 EUR bez DPH (slovom 

sedemstoosemdesiat EUR bez DPH) .  

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že maximálna výška úhrad vyplatená koncesionárovi 

je vo výške 5 460 000,00 EUR bez DPH (slovom päťmiliónovštyristošesťdesiattisíc 

EUR bez DPH). 

    

4. Daň z pridanej hodnoty bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej 

republiky účinnými v čase fakturácie. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že mesačná odmena koncesionára za poskytovanie služieb 

technologickej stanice bude vypočítaná ako násobok jednotkovej zmluvnej ceny podľa 
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bodu 3 tohto článku zmluvy a skutočného množstva zhodnoteného zdravotníckeho 

nebezpečného odpadu podľa článku XVII tejto zmluvy za príslušný predchádzajúci 

mesiac. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou mesačnej odmeny podľa tohto bodu 

budú aj všetky vyčíslené zmluvné pokuty a sankcie podľa tejto zmluvy, ktoré budú 

predstavovať pre koncesionára zvýšenie mesačnej odmeny - bonus alebo zníženie 

mesačnej odmeny - malus.  
 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že počas doby trvania tejto zmluvy je ktorákoľvek 

zmluvná strana oprávnená raz ročne, na nasledujúce obdobie 12 mesiacov, 

jednostranne zvýšiť alebo znížiť zmluvnú cenu podľa bodu 3, tohto článku zmluvy 

o priemernú ročnú mieru inflácie alebo deflácie (vyjadrenú prírastkom alebo úbytkom 

priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 

mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) v danom mesiaci, 

zverejnenú Štatistickým úradom SR na jeho webovej stránke alebo o percentuálnu 

mieru zmeny priemernej mzdy v národnom hospodárstve za posledných 12 mesiacov 

oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov a to podľa toho, ktorý index je pre 

koncesionára výhodnejší. O zmene  zmluvnej ceny podľa bodu 3 tohto článku zmluvy 

oprávnená zmluvná strana písomne upovedomí povinnú zmluvnú stranu, s uvedením 

percentuálnej sadzby inflácie/deflácie alebo percentuálnej zmeny priemernej mzdy 

v národnom hospodárstve, o ktorú  bola zmluvná cena podľa tohto článku zmluvy 

zvýšená/znížená,  s odkazom na relevantný údaj Štatistického úradu SR a s 

uvedením  dátumu, od ktorého je obstarávateľ povinný zvýšenú/zníženú zmluvnú cenu 

podľa tohto článku zmluvy platiť. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v takomto 

prípade nie je potrebné zmluvu upravovať písomným dodatkom, ktorý v plnom 

rozsahu nahrádza písomné oznámenie koncesionára a písomné oznámenie 

koncesionára sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

7. Mesačná odmena koncesionára podľa tohto článku zmluvy bude uhrádzaná 

obstarávateľom na základe vystavenej faktúry koncesionárom a to každý mesiac odo 

dňa spustenia prevádzky technologickej stanice podľa článku XIV tejto zmluvy do 

uplynutia koncesnej lehoty podľa článku VIII tejto zmluvy.  

 

8. Splatnosť vystavených faktúr koncesionárom je (30) tridsať kalendárnych dní od ich 

doručenia s tým, že koncesionár vystaví faktúru vždy najneskôr do 3 (troch) 

pracovných dní od skončenia príslušného mesiaca a zabezpečí jej bezodkladné 

doručenie obstarávateľovi. Pokiaľ faktúra nebude doručená obstarávateľovi minimálne 

(21) dvadsaťjeden kalendárnych dní pred uplynutím lehoty jej splatnosti z iných 

dôvodov ako dôvodov na strane obstarávateľa, nebude obstarávateľ v omeškaní s jej 

úhradou, pokiaľ ju uhradí najneskôr do (21) dvadsaťjeden kalendárnych dní odkedy 

mu bola doručená. Pokiaľ v dôsledku omeškania obstarávateľa s úhradou splatného 

záväzku voči koncesionárovi vznikne koncesionárovi škoda, napr. v podobe penále, či 

úrokov z omeškania, ktoré bude musieť koncesionár v dôsledku druhotnej platobnej 

neschopnosti plniť svojim dodávateľom, má koncesionár voči obstarávateľovi popri 

úrokoch z omeškania tiež nárok na náhradu škody. 

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s článkom XVII, bodom 3 tejto zmluvy je 

koncesionár oprávnený za odplatu poskytovať služby zhodnocovania nebezpečného 

odpadu dodávaného tretími osobami (komerčné služby).  

 

10. Zmluvná jednotková cena a celková mesačná odmena koncesionára za poskytovanie 

služieb zhodnocovania nebezpečného odpadu tretím osobám podľa bodu 9 tohto 

článku zmluvy bude predmetom dohody medzi koncesionárom a príslušnou treťou 

stranou. 
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11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že zmluvná jednotková cena za poskytovanie 

služieb zhodnocovanie nebezpečného odpadu tretím osobám podľa bodu 10 tejto 

zmluvy bude na základe osobitnej zmluvy dohodnutá nižšia, ako zmluvná jednotková 

cena dohodnutá medzi koncesionárom a obstarávateľom podľa bodu 3 tohto článku 

zmluvy a ak sa nejedná o prípad, že takouto nižšou cenou len koncesionár kompenzuje 

svoje iné záväzky voči týmto tretím osobám alebo že ide o dočasne zníženú cenu na 

obdobie nepresahujúce 6 mesiacov použitú ako formu marketingového nástroja, dôjde 

automaticky k zníženiu zmluvnej jednotkovej ceny dohodnutej medzi zmluvnými 

stranami odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a/alebo dohody, ktorou bola 

dohodnutá zmluvná jednotková cena medzi koncesionárom a treťou osobou; 

v takomto prípade sa na úpravu zmluvne dohodnutej jednotkovej ceny podľa bodu 3 

tohto článku nevyžaduje uzatvorenie osobitného dodatku. Za účelom odstránenia 

pochybností sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie tohto bodu sa nevzťahuje na 

dohody koncesionára a tretích osôb, predmetom ktorých bude dohodnutie vyššej 

zmluvnej jednotkovej ceny za poskytovanie služieb zhodnocovania nebezpečného 

odpadu. 

 

 

Článok XXII 

Zodpovednosť, sľub odškodnenia, poistenie 

 

 

1. Zodpovednosť, sľub odškodnenia  
 

  1.1. Sľub odškodnenia obstarávateľovi  

1.1.1. Koncesionár sa zaväzuje nahradiť preukázateľnú škodu, ktorá obstarávateľovi 

vznikne v dôsledku:  

 nároku na náhradu škody na živote alebo zdraví, ktorú úspešne uplatní voči 

obstarávateľovi tretia osoba a ktorá vyplýva alebo akokoľvek súvisí s 

prevádzkou zariadenia, ktoré koncesionár prevádzkuje,  

 nároku na náhradu škody na majetku, ktorú úspešne uplatní voči 

obstarávateľovi tretia osoba a ktorá vyplýva alebo akokoľvek súvisí s 

prevádzkou zariadenia, ktoré koncesionár prevádzkuje,  

 nároku na náhradu škody na živote alebo zdraví, ktorú úspešne uplatní voči 

obstarávateľovi tretia osoba a ktorá vyplýva alebo akokoľvek súvisí s 

činnosťami uvedenými v článku VII tejto zmluvy – predmet zmluvy,  

 nároku na náhradu škody na majetku, ktorú úspešne uplatní voči 

obstarávateľovi tretia osoba a ktorá vyplýva alebo akokoľvek súvisí s plnením 

predmetu tejto zmluvy,  

 škodu, ktorá vznikne v dôsledku povinnosti obstarávateľa uhradiť akúkoľvek 

zákonnú, správnu, zmluvnú alebo inú sankciu v súvislosti s prevádzkou 

technologickej stanice, a/alebo koncesného majetku počas trvania koncesnej 

lehoty, 

 

pokiaľ takúto škodu zavinil koncesionár alebo pokiaľ vznikla v dôsledku 

skutočností, za ktoré zodpovedá, alebo riziko vzniku ktorých podľa tejto 

zmluvy nesie koncesionár.  

 

2. Poistenie  
 

2.1. Povinnosť koncesionára uzavrieť poistenie a jeho základné parametre:  
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2.1.1. Koncesionár je povinný uzavrieť poistnú zmluvu na poistenie koncesného 

majetku v postavení užívateľa koncesného majetku na základe koncesie a Technológie 

technologickej stanice proti obvyklým rizikám a zabezpečiť, aby takéto poistenie na 

základe tejto zmluvy vzniklo a bolo udržované po celú koncesnú lehotu.  

2.1.2. Koncesionár je tiež povinný uzavrieť všetky poistenia, ktoré sú vyžadované 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a ktoré súvisia s plnením koncesnej 

zmluvy.  

2.1.3. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že skutočnosť, či koncesionár je alebo nie 

je povinný uzavrieť podľa tejto zmluvy poistenie určitého rizika, nemá vplyv na to, 

kto má niesť finančné dôsledky takéhoto rizika.  

 

2.2. Nahradenie a ukončenie poistenia v prípade porušenia povinnosti  

2.2.1. V prípade, ak by obstarávateľ preukázateľne spôsobil koncesionárovi škodu, 

koncesionár nie je oprávnený uplatniť proti obstarávateľovi v súvislosti s touto 

zmluvou akýkoľvek nárok na náhradu takejto škody, pokiaľ je možné taký nárok 

uplatniť z poistení, ktoré má povinnosť na základe tejto zmluvy uzatvoriť.  

2.2.2. Žiadna zo zmluvných strán sa nesmie dopustiť konania alebo zanedbania alebo 

umožniť inej osobe, aby sa dopustila takého konania alebo zanedbania, ktorého 

následkom by nemal poistiteľ povinnosť poskytnúť poistné plnenie v celej výške či by 

mal koncesionár alebo obstarávateľ povinnosť poistné plnenie, hoci len čiastočne, 

vrátiť.  

 

2.3. Doklady o poistení koncesionára  

2.3.1. Koncesionár je povinný predložiť obstarávateľovi kópie všetkých poistných 

zmlúv, ktorých predmetom je koncesný majetok a ktoré uzatvoril na základe tejto 

zmluvy, ako náhle ich bude mať k dispozícii, spolu s dokladom o zaplatení poistného. 

Pokiaľ koncesionár nesplní povinnosť uzatvoriť poistenie, ktoré je vyžadované touto 

zmluvou, môže obstarávateľ poistiť také riziko sám na náklady koncesionára. Pritom 

však zostáva obstarávateľovi zachované právo túto zmluvu predčasne ukončiť pre 

zlyhanie koncesionára, ako keby príslušné riziko nebolo poistené.  

 

2.4. Poistné plnenie, obnovenie poškodeného alebo zničeného majetku  

2.4.1. Koncesionár bude bez prieťahov informovať obstarávateľa o akýchkoľvek 

nárokoch na poistné plnenie, ktoré voči poistiteľom uplatnil koncesionár či 

akákoľvek osoba na strane koncesionára v súvislosti s plnením podľa tejto 

zmluvy, bez ohľadu na to, či ide o povinné poistenie podľa tejto zmluvy alebo 

nejde. Koncesionár je ďalej povinný obstarávateľovi bezodkladne poskytnúť 

všetky informácie ohľadne poistenia, poistných udalostí a ich riešení, o ktoré 

obstarávateľ požiada.  

 

 

Článok XXIII 

Ukončenie zmluvy   

 

1. Túto zmluvu je možné ukončiť niektorým z nasledovných spôsobov 

a) Uplynutím koncesnej lehoty podľa článku VIII, bodu 1 tejto zmluvy, 

b) Dohodou zmluvných strán o skončení zmluvy, 

c) Predčasným ukončením, 

d) Odstúpením od zmluvy 

 

 

1.1 Dohoda zmluvných strán o skončení zmluvy. 
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1.1.1 V prípade, ak sa na tom obidve zmluvné strany písomne dohodnú, túto zmluvu je 

možné ukončiť k určitému, obidvomi zmluvnými stranami dohodnutému dátumu.  

 

1.1.2 Pri dohode o skončení zmluvy nemá žiadna zo zmluvných strán nárok na 

akékoľvek vyrovnanie, resp. kompenzáciu alebo akúkoľvek inú náhradu z titulu 

ukončenia zmluvy, ak sa zmluvné strany v dohode písomne nedohodnú inak.  

 

 

1.2 Predčasné ukončenie zmluvy 

 

1.2.1. Všeobecne o predčasnom ukončení  

1.2.1.1 Popri skončení tejto zmluvy riadnym uplynutím koncesnej lehoty môže táto 

zmluva tiež skončiť predčasne tým, že niektorá zo zmluvných strán, ktorá na to 

bude podľa tejto zmluvy oprávnená, prejaví voči druhej zmluvnej strane vôľu 

túto zmluvu predčasne ukončiť podľa niektorého z ustanovení tejto časti 

zmluvy. Záväzok poskytovať služby tvoriace predmet zmluvy a prevádzkovať 

technologickú stanicu a záväzok obstarávateľa dodávať koncesionárovi na 

zhodnotenie všetok ním produkovaný zdravotnícky nebezpečný odpad v takom 

prípade skončí ku dňu predčasného ukončenia.  

 

1.2.1.2 Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že predčasné ukončenie tejto zmluvy nie 

je odstúpením a ani výpoveďou, ale zmluvným skrátením koncesnej lehoty pri 

splnení konkrétnych podmienok. Vedľa tejto zmeny sa predčasné ukončenie 

nedotýka ďalších práv a záväzkov zmluvných strán z tejto zmluvy, u ktorých z 

textu vyplýva, že majú pokračovať po dni predčasného ukončenia. 

 

1.2.1.3 Dôvodom k predčasnému ukončeniu tejto zmluvy môže byť len:  

 

 

.   

 

1.2.1.4 Zlyhaním koncesionára je akákoľvek z nasledujúcich udalostí alebo 

skutočností: 

 

- opakované závažné porušenie povinnosti koncesionára, pričom za závažné 

porušenie povinnosti sa považuje neplnenie záväzkov vyplývajúcich 

koncesionárovi z článku VII tejto zmluvy a nezjednanie nápravy ani napriek 

písomnému upozorneniu zo strany obstarávateľa ani do (60) šesťdesiat dní,  

- stav, keď koncesionár bezdôvodne nezačne s činnosťami na začatie realizácie 

a výkonu predmetu tejto zmluvy do (6) šesť mesiacov od právoplatného 

rozhodnutia, ktorým bolo príslušným orgánom vydané stavebné povolenie, 

- vstup koncesionára do likvidácie, konkurzu a/alebo reštrukturalizácie,  

 

1.2.1.5 Zlyhaním obstarávateľa je akákoľvek z nasledujúcich udalostí: 

 

-bez písomného súhlasu koncesionára predaj a/alebo vyradenie koncesného 

majetku podľa tejto zmluvy zo strany obstarávateľa, ktorý priamo súvisí 

s predmetom tejto zmluvy a súčasne bez ktorého koncesionár preukázateľným 

spôsobom nemôže pokračovať v plnení predmetu tejto zmluvy,  

- omeškanie s uhradením akejkoľvek sumy podľa tejto zmluvy koncesionárovi, 

ak súčet všetkých dlžných súm presiahne 100.000,-€ (slovom: jednostotisíc 
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euro) a pokiaľ tento záväzok obstarávateľa bude  trvať viac ako 30 pracovných 

dní po doručení upomienky koncesionárom, alebo  

- obstarávateľ porušením svojich záväzkov podľa tejto zmluvy koncesionárovi 

sťaží alebo zabráni plniť povinnosti podľa tejto zmluvy, a to po dobu najmenej 

3 mesiacov, a tento dôsledok trvá aj po 30 pracovných dňoch odo dňa, kedy 

bola obstarávateľovi doručená upomienka na upustenie od takéhoto konania.  

- nesplnenie záväzku obstarávateľa vyplývajúceho z tejto zmluvy vysporiadať 

majetkové práva tretích osôb k hnuteľným a/alebo nehnuteľným veciam pred 

začatím zhotovenia technologickej stanice podľa článku XI tejto zmluvy, ak je 

takýto úkon nevyhnutný pre plnenie predmetu tejto zmluvy. 

 

1.2.1.6 Udalosť vyššej moci je akákoľvek ďalej uvedená udalosť: 

- zemetrasenie alebo zosuv pôdy, požiar, záplava, havária alebo iná prírodná, 

alebo človekom, za ktorého nezodpovedá koncesionár ani obstarávateľ, 

spôsobená katastrofa, 

- vojna, povstanie, revolúcia, občianska vojna, ozbrojený konflikt alebo 

terorizmus,  

- embargo,  

- ionizujúce žiarenie,  

- znečistenie životného prostredia, ktoré priamo alebo nepriamo nespôsobil 

koncesionár, ktoré priamo spôsobila podstatnú neschopnosť akejkoľvek 

zmluvnej strany (dotknutá strana) plniť jej záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.  

 

 

1.2.2.  Predčasné ukončenie pre zlyhanie koncesionára  

 

1.2.2.1.Pokiaľ dôjde k zlyhaniu koncesionára, môže obstarávateľ túto zmluvu predčasne 

ukončiť oznámením koncesionárovi. 

1.2.2.2.Oznámenie musí obsahovať: 

 

la 

ku konkrétnemu dňu, ktorý musí byť najmenej (60) šesťdesiat pracovných dní 

odo dňa doručenia oznámenia koncesionárovi.  

1.2.2.3.Koncesionár môže zabrániť účinnosti predčasného ukončenia, pokiaľ možno 

zlyhanie koncesionára napraviť ak:  

(10) desať dní odo dňa obdržania oznámenia od obstarávateľa 

oznámi písomne obstarávateľovi, že má záujem zabrániť účinnosti predčasného 

ukončenia a   

(45) štyridsaťpäť pracovných dní odo dňa obdržania oznámenia 

od obstarávateľa odstráni všetky nedostatky, vady a iné porušenia povinností, 

ktoré sú dôvodom predčasného ukončenia pre zlyhanie koncesionára.  

 

1.2.2.4.Pokiaľ koncesionár neurobí nápravu podľa predchádzajúceho bodu článku zmluvy, 

skončí táto zmluva dňom uvedeným v oznámení obstarávateľa o predčasnom 

ukončení tejto zmluvy.  

 

1.2.3 Predčasné ukončenie pre zlyhanie obstarávateľa 

 

1.2.3.1 Pokiaľ dôjde k zlyhaniu obstarávateľa, môže koncesionár túto zmluvu predčasne 

ukončiť oznámením obstarávateľovi, pokiaľ tak urobí do (30) tridsať pracovných 

dní potom, ako sa o zlyhaní obstarávateľa dozvedel.  
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1.2.3.2 Oznámenie musí obsahovať:  

 

ku konkrétnemu dňu, ktorý musí byť najmenej (60) šesťdesiat pracovných dní 

od doručenia oznámenia o predčasnom ukončení obstarávateľovi.  

 

1.2.3.3 Obstarávateľ môže zabrániť účinnosti predčasného ukončenia, pokiaľ možno 

zlyhanie obstarávateľa napraviť a obstarávateľ:  

(10) desať dní odo dňa obdržania oznámenia od koncesionára 

tomuto oznámi písomne, že má záujem zabrániť účinnosti predčasného ukončenia 

a   

(45) štyridsaťpäť pracovných dní odo dňa obdržania oznámenia 

od koncesionára odstráni všetky nedostatky, vady a iné porušenia povinností, 

ktoré sú dôvodom predčasného ukončenia pre zlyhanie obstarávateľa. 

1.2.3.4 Pokiaľ obstarávateľ neurobí nápravu podľa predchádzajúceho článku, skončí táto 

zmluva dňom uvedeným v oznámení koncesionára o predčasnom ukončení tejto 

zmluvy. 

 

1.2.4.  Predčasné ukončenie pre udalosť vyššej moci  

 

1.2.4.1 Pokiaľ nastane udalosť vyššej moci a táto udalosť alebo jej následky 

pretrvávajú po dobu dlhšiu ako (90) deväťdesiat dní, môže ktorákoľvek strana 

túto zmluvu predčasne ukončiť oznámením druhej strane s tým, že zmluva 

skončí uplynutím (30) tridsiatich pracovných dní od doručenia oznámenia o 

predčasnom ukončení druhej strane alebo takým neskorším dňom, ktorý je 

uvedený v tomto oznámení. 

1.2.4.2 Pokiaľ oznámenie o predčasnom ukončení urobí koncesionár, môže 

obstarávateľ zabrániť jeho účinku, pokiaľ:  

(10) desať pracovných dní po prijatí oznámenia od 

koncesionára oznámi, že trvá na pokračovaní tejto zmluvy („oznámenie o 

pokračovaní“), a  

za služby odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom by zmluva inak predčasne 

skončila; 

 

1.3.  Dôsledky predčasného ukončenia - kompenzácia  
 

1.3.1. Všeobecne o kompenzácii  

 

1.3.1.1 Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že kompenzácia nie je platbou z 

bezdôvodného obohatenia, ale dlhom vzniknutým na základe tejto 

zmluvy. Pre vylúčenie pochybností sa ďalej uvádza, že pokiaľ táto 

zmluva priznáva koncesionárovi nárok na kompenzáciu, tak takýto 

nárok na kompenzáciu je jediným koncesionárovým finančným 

nárokom voči obstarávateľovi v súvislosti s predčasným ukončením 

tejto zmluvy. 

1.3.1.2 Zmluvné strany považujú predčasné ukončenie tejto zmluvy a 

uhradenie kompenzácie (ak ju zmluva priznáva) v príslušnej výške za 

dostatočné vysporiadanie vzájomných nárokov v súvislosti s 

predčasným ukončením tejto zmluvy, pre ktoré k predčasnému 

ukončeniu došlo. To sa však nevzťahuje na nesúvisiace nároky strán, 

ktoré vznikli pred dňom predčasného skončenia.  
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1.3.2. Kompenzácia pri predčasnom ukončení pre zlyhanie koncesionára alebo 

obstarávateľa 

 

1.3.2.1 Suma kompenzácie obstarávateľovi od koncesionára pri ukončení pre zlyhanie 

koncesionára sa rovná súčtu:  

a) nákladov na odstránenie škôd vzniknutých na koncesnom majetku, ktoré sú 

spôsobené činnosťou alebo zanedbaním povinnosti koncesionára počas doby 

platnosti tejto zmluvy, pričom výška nákladov sa určí na základe 

znaleckého/odborného posudku,  

b) iných nákladov, ktoré vzniknú obstarávateľovi pred dňom skončenia 

koncesnej zmluvy činnosťou koncesionára v rozpore s touto zmluvou alebo 

zanedbaním činnosti alebo zanedbaním povinnosti koncesionára vyplývajúcich 

mu z koncesnej zmluvy, pričom výška nákladov sa určí na základe 

znaleckého/odborného posudku a sumy skutočne zaplatených finančných 

prostriedkov obstarávateľa koncesionárovi za služby zhodnotenia 

nebezpečného odpadu podľa tejto zmluvy za celý kalendárny rok 

predchádzajúci dňu, ku ktorému došlo k predčasnému ukončeniu tejto zmluvy, 

alebo súčinu aktuálne platnej jednotkovej ceny uvedenej v čl. XXI odseku 3 

tejto zmluvy a objemu 1000 ton odpadu v prípade, ak k predčasnému 

ukončeniu zmluvy pre zlyhanie koncesionára došlo v čase, keď koncesionár 

ešte neprevádzkoval technologickú stanicu aspoň jeden kalendárny rok 

predchádzajúci dňu, ku ktorému došlo k predčasnému ukončeniu tejto zmluvy. 

Táto kompenzácia zároveň kompenzuje náklady obstarávateľa, ktoré 

obstarávateľovi vzniknú v súvislosti so skončením koncesnej zmluvy, tzn. 

ukončením spolupráce s koncesionárom, a potrebou zabezpečiť činnosti, ktoré 

sú predmetom koncesnej zmluvy iným spôsobom.  

 

1.3.2.2Suma kompenzácie koncesionárovi od obstarávateľa pri ukončení pre zlyhanie 

obstarávateľa sa rovná súčinu:  

 

aktuálne platnej jednotkovej ceny uvedenej v čl. XXI odseku 3 tejto zmluvy, 

objemu 1000 ton odpadu a počtu rokov do skončenia koncesnej lehoty podľa 

čl. VIII tejto zmluvy.  Táto kompenzácia kompenzuje všetky škody a náklady 

koncesionára, ktoré koncesionárovi vzniknú v súvislosti so skončením 

koncesnej zmluvy, tzn. ukončením spolupráce s obstarávateľom. 

 

1.3.2.3.Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli, že 

technologická stanica a koncesný majetok , ktorý ku dňu ukončenia zmluvy 

slúžil pre účely plnenia predmetu tejto zmluvy je a naďalej bude majetkom 

štátu v zastúpení obstarávateľa ako správcu štátneho majetku a ustanovenia 

bodov 1.3.2.1 a 1.3.2.2 slúžia výlučne len pre výpočet sumy kompenzácie 

podľa tohto článku zmluvy.  

 

1.3.3. Kompenzácia pri predčasnom ukončení platnosti zmluvy pre udalosť vyššej moci.  

 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pri predčasnom ukončení platnosti zmluvy 

pre udalosť vyššej moci má koncesionár nárok na kompenzáciu vo výške investície 

poníženej o daňové odpisy.  

 

 

1.3.4. Spôsob platenia kompenzácie 
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1.3.4.1.  Zmluvná strana je povinná zaplatiť sumu kompenzácie (zníženú o výšku 

započítateľných nárokov voči druhej zmluvnej strane) na účet druhej 

zmluvnej strany uvedený v tejto zmluve, a to do (60) šesťdesiat 

pracovných dní po dni doručenia presného vyčíslenia tejto kompenzácie 

od druhej zmluvnej strany.   

 

1.4. Odstúpenie od zmluvy 

 

 

1.4.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle 

zmluvy, alebo v zmysle Obchodného zákonníka za podstatné porušenie 

zmluvy, môže oprávnená zmluvná strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to 

písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr 

však (45) štyridsaťpäť dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Za podstatné 

porušenie zmluvy sa považuje najmä:  

a) omeškanie koncesionára so spustením prevádzky technologickej stanice o viac 

ako (120) jednostodvadsať dní podľa článku XIV tejto zmluvy (odstúpiť môže 

obstarávateľ);  

b) omeškanie obstarávateľa s úhradou splatnej mesačnej úhrady za služby za 

zhodnocovanie zdravotníckeho nebezpečného odpadu o viac ako (120) 

jednostodvadsať dní oproti termínu splatnosti faktúry podľa článku XXI tejto 

zmluvy (odstúpiť môže koncesionár), 

c) znemožnenie alebo významné sťaženie alebo obmedzenie prevádzkovania 

Technologickej stanice obstarávateľom koncesionárovi po dobu dlhšiu ako 

(60) šesťdesiat dní kumulatívne počas koncesnej lehoty (odstúpiť môže 

koncesionár).   

 

1.4.2 Obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj z týchto dôvodov: 

a) ak bol právoplatne vyhlásený konkurz na majetok koncesionára alebo 

koncesionár vstúpil do likvidácie, 

b) ak koncesionár stratí oprávnenie k výkonu činnosti, oprávňujúcej ho na plnenie 

povinností podľa tejto zmluvy na dobu viac ako (60) šesťdesiat dní, 

c) ak koncesionár odmietne uzatvoriť dodatok podľa článku III, bodu 5 tejto 

zmluvy, 

d) ak dôjde k výmazu koncesionára, ako partnera verejného sektora, z Registra 

počas účinnosti tejto zmluvy, pričom obstarávateľ má právo odstúpiť od 

zmluvy dňom právoplatnosti o výmaze podľa § 12 a uložení pokuty z dôvodov 

podľa § 13 ods. 2 ZoRPVS, 

e) ak je koncesionár, ako partner verejného sektora, viac ako (30) tridsať dní v 

omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS,  

f) ak koncesionár plní svoje povinnosti podľa tejto zmluvy prostredníctvom 

subdodávateľa, ktorý nie je zapísaný v Registri, hoci v zmysle ZoRPVS má byť 

takýto subdodávateľ v Registri zapísaný. 

 

1.4.3 Koncesionár má právo odstúpiť od zmluvy aj z týchto dôvodov: 

a) ak bol právoplatne vyhlásený konkurz na majetok obstarávateľa alebo 

obstarávateľ vstúpil do likvidácie, 

b) Ak obstarávateľ poruší niektorý zo svojich záväzkov podľa článku VII tejto 

zmluvy, 

c) Obstarávateľ odmietne uzatvoriť dodatok podľa článku III, bodu 5 tejto 

zmluvy. 
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1.4.4 Zmluva zaniká dňom písomného odstúpenia jednej zmluvnej strany. Účinky 

odstúpenia nastávajú dňom doručenia takéhoto prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a 

povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na úhradu spôsobenej 

škody, nárokov na uplatnenie zmluvných, resp. zákonných sankcií a úrokov. 

Ukončením zmluvy nie je dotknutá účinnosť ustanovení, ktoré vzhľadom na 

svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy. 

 

1.4.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pre prípad odstúpenia od zmluvy  zo 

strany obstarávateľa má koncesionár nárok na kompenzáciu. Na účely tohto 

bodu sa pre výpočet výšky kompenzácie koncesionárovi od obstarávateľa 

primerane použijú ustanovenia článku  XXIII, bodu  1.3.2.2, t.j. koncesionárovi 

bude vyplatená suma kompenzácie tak ako v prípade ukončenia zmluvy pre 

zlyhanie obstarávateľa. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutý nárok  

zmluvných strán na náhradu škody. 

 

1.4.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pre prípad odstúpenia od zmluvy  zo 

strany koncesionára má koncesionár nárok na kompenzáciu. Pre výpočet výšky 

kompenzácie koncesionárovi od obstarávateľa sa primerane použijú 

ustanovenia článku  XXIII, bodu  1.3.2.2, t.j. koncesionárovi bude vyplatená 

suma kompenzácie tak ako v prípade ukončenia zmluvy pre zlyhanie 

obstarávateľa. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutý nárok  zmluvných strán 

na náhradu škody. 

 

 

Článok XXIV 

Doručovanie 

 

1. Pokiaľ táto zmluva neurčuje inak, potom všetky oznámenia alebo iné dokumenty 

odoslané zmluvnými stranami musia byť v písomnej forme a musia byť preukázateľne 

doručené osobne, poštou (doporučenou zásielkou) alebo prostredníctvom 

registrovaných kuriérskych služieb. Zásielky budú doručované na adresu sídla 

zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve, pokiaľ príslušná zmluvná strana neoznámi a 

nepreukáže originálom Výpisu z obchodného registra alebo inej listiny zmenu sídla - v 

takomto prípade sa bude doručovať na novú adresu sídla. V prípade nesúladu adresy 

podľa tejto zmluvy, resp. adresy oznámenej s adresou uvedenou na aktuálnom výpise 

z obchodného registra alebo inej listine budú písomnosti doručované na obidve adresy, 

pričom na doručenie postačuje doručenie aspoň na jednu z týchto adries. 

 

2. Dojednáva sa, že listiny zasielané prostredníctvom pošty, ktoré musia byť zasielané vo 

forme doporučenej zásielky na adresu uvedenú v  zmluve, resp. inú adresu neskôr po 

uzavretí tejto zmluvy písomne oznámenú druhej zmluvnej strane, sa budú pri prvom 

pokuse o doručenie považovať za doručené ich doručením druhej zmluvnej strane. 

Pokiaľ sa takáto zásielka vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená 

a odosielateľ uskutoční druhý pokus o doručenie zásielky prostredníctvom pošty, bude 

sa taká listina považovať za doručenú uplynutím lehoty (5) piatich pracovných dní od 

opätovného odoslania listiny vo forme doporučenej zásielky na adresu uvedenú 

v zmluve, resp. inú adresu neskôr po uzavretí tejto zmluvy písomne oznámenú druhej 

zmluvnej strane, a to bez ohľadu na úspešnosť ich doručenia, pokiaľ bola zásielka 

doručená aspoň do dodacej pošty a dodacia pošta uskutočnila aspoň jeden riadny 

pokus o jej doručenie adresátovi, pričom na preukázanie odoslania takejto listiny 

postačuje podací lístok potvrdený poštou a samotná vrátená zásielka. Zásielka sa bude 
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považovať za doručenú aj v prípade, ak adresát výslovne odmietol zásielku prevziať, 

pričom zásielka je považovaná za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. 

 

3. Listiny zasielané prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb (najmä DHL, IN 

TIME, UPS, TNT Express) sa budú považovať za doručené okamihom prevzatia 

takejto listiny zamestnancom príslušnej zmluvnej strany oprávneným na preberanie 

písomností. V prípade neúspešnosti prvého doručenia listiny zasielanej 

prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb sa bude takáto listina považovať 

za doručenú (5) piatym pracovným dňom po vykonaní opakovaného pokusu o 

doručenie s tým, že na preukázanie doručenia takejto listiny zasielanej 

prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb postačuje vyhlásenie kuriérskej 

služby o vykonaní prvého aj druhého pokusu o doručenie. Zásielka sa bude považovať 

za doručenú aj v prípade, ak adresát výslovne odmietol zásielku prevziať, pričom 

zásielka je považovaná za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. 

 

4. Listiny, ktoré si zmluvné strany majú doručovať podľa tejto zmluvy môžu byť 

doručované aj prostredníctvom faxu alebo elektronickou poštou s tým, že každá strana 

musí zaistiť riadnu evidenciu a archiváciu takto odoslaných správ na médiu necitlivom 

na svetlo. Dátum a čas prijatia správy faxom, resp. elektronickou poštou je v ďalšom 

konaní rozhodujúci pre počítanie lehôt. 

 
 

 

 

Článok XXV 

Právo a riešenie sporov 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli že ich právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe tejto 

zmluvy a v súvislosti s jej realizáciou, sa budú riadiť právom Slovenskej republiky, 

predovšetkým Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky a to i v prípade, že 

jedna zo zmluvných strán je subjekt so sídlom mimo Slovenskej republiky. 

 

2. Na prerokovanie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o 

jej platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane sporov týkajúcich sa výkladu a/alebo 

platnosti ustanovení tohto článku zmluvy budú príslušné súdy Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

Článok XXVI 

Osobitné vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že: 

1.1. na ich majetok nebol ku dňu uzavretia tejto zmluvy vyhlásený konkurz alebo 

povolená reštrukturalizácia, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností 

nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k podaniu návrhu na začatie 

konkurzu alebo reštrukturalizácie na ich majetok, 

 

1.2. voči nim nie je ku dňu uzavretia tejto zmluvy vedené exekučné konanie, konanie o 

výkon rozhodnutia alebo dobrovoľná dražba na základe návrhu tretej osoby, na 

základe ktorých by mohlo dôjsť k scudzeniu akéhokoľvek majetku ktorejkoľvek zo 

zmluvných strán v akejkoľvek forme v prospech akejkoľvek tretej osoby a v takom 

rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností zmluvných 
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strany podľa tejto zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností 

nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní, 

 

1.3. voči nim nie je ku dňu uzavretia tejto zmluvy vedené exekučné konanie alebo 

konanie o výkon rozhodnutia z titulu nedoplatkov v súvislosti s neplnením daňových, 

colných alebo odvodových povinností ktorejkoľvek zo zmluvných strán, na základe 

ktorého (tohto konania) by mohlo dôjsť k scudzeniu akéhokoľvek majetku 

ktorejkoľvek zo zmluvných strán v akejkoľvek forme v prospech akejkoľvek tretej 

osoby a v takom rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť plnenie 

povinností zmluvnej strany podľa tejto zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych 

skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto 

konaní, 

 

1.4. ku dňu uzavretia tejto zmluvy nebol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, 

vedená exekúcia z akéhokoľvek titulu alebo dobrovoľná dražba, a to všetko na 

majetok akejkoľvek tretej osoby, pokiaľ by takéto konania mohli priamym spôsobom 

ohroziť plnenie povinností ktorejkoľvek zo zmluvných strán podľa tejto zmluvy, resp. 

že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti 

mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní, 

 

1.5. nie sú im známe žiadne okolnosti obmedzujúce ich oprávnenie uzavrieť túto zmluvu, 

najmä že uzatvorenie tejto zmluvy a vykonávanie práv a plnenie záväzkov z nej 

vyplývajúcich nie je v rozpore so žiadnym rozhodnutím akéhokoľvek štátneho orgánu 

a nie je ani viazané na súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie akejkoľvek tretej 

osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokiaľ áno, že takýto 

súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie bolo riadne a včas vydané. 

 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky vyhlásenia uvedené v predchádzajúcich 

ustanoveniach ods. 1, bodoch 1.1 až 1.5 tohto článku zmluvy sú pravdivé a úplné a 

zaväzujú sa konať tak, aby riadne plnili všetky povinnosti pre nich z týchto vyhlásení 

vyplývajúce a aby nenastala žiadna negatívna okolnosť predpokladaná ustanoveniami 

týchto vyhlásení. 

 

3. Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú vzájomne sa písomne informovať 

o akýchkoľvek a všetkých skutočnostiach, vyhláseniach, informáciách, 

korešpondencii, právnych úkonoch a o akýchkoľvek iných prejavoch vôle a právnych 

skutočnostiach (v ďalšom texte len „relevantné skutočnosti“), ktoré sú výsledkom ich 

vlastného poznania alebo o ktorých sa dozvedeli od tretej osoby, a ktoré nasvedčujú 

tomu, že došlo, resp. v budúcnosti nepochybne dôjde k niektorej z okolností 

predpokladaných ustanoveniami ods. 1, bodoch 1.1. až 1.5. tohto článku zmluvy, a to 

v lehote piatich (5) kalendárnych dní odo dňa, kedy k relevantnej skutočnosti na strane 

ktorejkoľvek zmluvnej strany došlo, alebo kedy bola relevantná skutočnosť zmluvnej 

strane doručená alebo odo dňa, kedy sa ktorákoľvek zmluvná strana o relevantnej 

skutočnosti na jej strane dozvedela, resp. pri vynaložení odbornej starostlivosti mala 

dozvedieť, a to podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr. 

 

4. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zmenách v kontaktných 

údajoch potrebných na komunikáciu uvedených v tejto zmluve, a to najneskôr 

nasledujúci pracovný deň od zmeny takýchto údajov, pričom toto oznámenie môže 

byť druhej zmluvnej strane doručované aj prostredníctvom faxu alebo elektronickej 

pošty. 

 

Článok XXVII 



36 z 50 

 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany nie sú oprávnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

zmluvnej strany postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá jej voči druhej 

zmluvnej strane vznikla alebo vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe 

ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s 

vykonávaním koncesie podľa tejto zmluvy. 

 

2. Koncesionár nesmie koncesiu ako celok odovzdať na plnenie inému subjektu bez 

vopred získaného výslovného písomného súhlasu obstarávateľa. Časť koncesie môže 

odovzdať na plnenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, 

ktorý predložil obstarávateľovi pred podpisom tejto zmluvy. V prípade zmeny, resp. 

doplnenia subdodávateľa počas trvania zmluvy je koncesionár oprávnený zmeniť 

subdodávateľa aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu obstarávateľa. 

Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky podľa § 32 

odseku 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov len v prípade, že to bolo tak vo 

verejnom obstarávaní požadované. Súhlas obstarávateľa nezbavuje koncesionára 

povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.  

 

3. Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa alebo k rozšíreniu počtu 

subdodávateľov, je koncesionár povinný predložiť obstarávateľovi aktuálny zoznam 

subdodávateľov do piatich (5) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so 

subdodávateľom. Aktuálny zoznam bude v rozsahu meno a priezvisko, obchodné 

meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum 

narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, podiel zákazky, ktorým sa 

subdodávateľ podieľa na predmete plnenia tejto zmluvy, predmet subdodávok.  

 

4. V prípade, ak koncesionár preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 odseku 

1 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, koncesionár sa zaväzuje predmet 

zmluvy splniť len sám alebo prostredníctvom takejto osoby alebo osoby, ktorá spĺňa 

požadované podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.  

 

5. Koncesionár sa zaväzuje ku dňu skončenia účinnosti tejto zmluvy ukončiť všetky 

zmluvné vzťahy s tretími osobami, ktorých predmetom je poskytovanie služieb 

zhodnocovania nebezpečného odpadu, a alebo, ktorých predmetom je poskytovanie 

služieb súvisiacich s koncesným majetkom a/alebo technologickou stanicou alebo jej 

časťou.  

 

Článok XXVIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.  

 

2. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej 

dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné. 

 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a 

Občianskeho zákonníka.  
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4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju 

podpisujú. 

 

5. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre koncesionára a tri pre verejného 

obstarávateľa. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto 

zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je 

ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť 

túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá 

vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.  

 

7. V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane 

neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá a ani nebude to mať za 

následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. 

Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivých dobrých 

mravov rokovať tak, aby bolo neplatné neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie 

písomne nahradený iným ustanovím , ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo 

možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel 

zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, 

rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, 

neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také 

ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a 

inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také 

ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.  

 

8. Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy: 

 

Príloha č. 1 Zdravotnícky nebezpečný odpad (Spracovávaný odpad) 

Príloha č. 2 Ponuka koncesionára  

Príloha č. 3 Opis predmetu koncesie 

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov 

Príloha č. 5 Harmonogram 

 

 

V Bratislave dňa ....................    V Bratislave dňa ..................... 

 

Ing. Janka Palčiková     MUDr. Renáta Vandriaková, MPH 

konateľka      riaditeľka UNB 

 

 

Ing. Vladimír Beníček 

konateľ 

 

Mgr. Marek Belák 

konateľ 
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Príloha č. 1 Koncesnej zmluvy 

 

Spracovávaný odpad 

 

Navrhnuté technologické zariadenie uchádzačom musí byť schopné v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovávať nasledujúce typy 

odpadov podľa Vyhlášky č. 365/2015 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov: 

 

 

Kat. 

číslo 
Názov odpadu 

Kategória 

odpadu 

18 01 01 Ostré predmety okrem 18 01 03 O 

18 01 02 
Časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a 

krvných konzerv okrem 18 01 03 
O 

18 01 03 

Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie 

podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska 

prevencie nákazy 

N 

18 02 01 Ostré predmety okrem 18 02 02 O 

18 02 02 

Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie 

podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska 

prevencie nákazy 

N 

 

 

Predpokladané množstvo:  maximálne do 700 ton/12 mesiacov 

 
Dodávanie: 250 – 375 kg/ cyklus (45 – 60 minút), maximálny objem 1 cyklus 2500 l   

Veľkosť: 490 x 460 x 640 cm      

Obsah vody: 50 l na cyklus      

Hmotnosť: 10 500 kg 

Organický obsah: 8 log10     

Neprípustné zložky zdravotníckeho nebezpečného odpadu: katalógové číslo 
180106,180107,180108,180109,180110,180205,180206,180207,180208.  
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Príloha č. 2 Ponuka koncesionára 

 
Cena za dodávku technologickej stanice vrátane projektovej dokumentácie, stavebných prác, EIA, 

súhlasov dotknutých orgánov: 995.000,- EUR bez DPH 

 

Navrhovaná cena za zneškodnenie odpadu počas trvania koncesnej lehoty: 5 460 000,00  EUR bez 
DPH  
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Príloha č. 3 Koncesnej zmluvy 

 
 

Opis predmetu koncesie  
  

Predmetom koncesie je uzavretie koncesnej zmluvy za stanovených podmienok v súťažných 
podkladoch, ktorej predmetom bude záväzok úspešného uchádzača (koncesionára):   
  

1. zabezpečiť naprojektovanie technologickej stanice podľa článku IX návrhu koncesnej 

zmluvy,   

2. zabezpečiť v mene verejného obstarávateľa a na svoj účet všetky povolenia vyplývajúce 

zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné pre realizáciu a výkon 

predmetu zmluvy podľa článku X návrhu koncesnej zmluvy, vrátane kolaudačného 

rozhodnutia, ak sa vyžaduje,  

3. zabezpečiť potrebné financovanie projektu, výstavby, rekonštrukcie a prevádzky 

technologickej stanice, v ktorej sa bude zhodnocovať zdravotnícky nebezpečný odpad 

počas koncesnej lehoty uvedenej v článku VIII návrhu koncesnej zmluvy, ako i po jej 

uplynutí,   

4. zhotoviť technologickú stanicu podľa článku XII návrhu koncesnej zmluvy a spustiť 

prevádzku technologickej stanice v  deň, ktorý je stanovený v článku XIV návrhu 

koncesnej zmluvy ako deň spustenia prevádzky technologickej stanice,   

5. prevádzkovať a udržiavať technologickú stanicu najmä podľa článkov XVII a XVIII návrhu 

koncesnej zmluvy tak, aby počas celej koncesnej lehoty boli v nej prevádzkované 

požadované služby zhodnocovania zdravotníckeho nebezpečného odpadu verejného 

obstarávateľa a jeho podriadených organizácií, a aby bola táto prevádzkyschopná aj po 

uplynutí koncesnej lehoty a plnila účel, na ktorý bola zhotovená,   

6. zhodnocovať zdravotnícky nebezpečný odpad z činnosti verejného obstarávateľa a/alebo 

nástupníckych organizácií alebo organizácie, ktoré budú počas účinnosti tejto zmluvy 

zriadené zriaďovateľom verejného obstarávateľa, a na ktoré budú prevedené činnosti, 

ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vykonával verejný obstarávateľ, a to bez 

ohľadu na právnu formu týchto organizácií za cenu dohodnutú v tejto zmluve,  

7. odovzdať technologickú stanicu po uplynutí koncesnej lehoty verejnému  

obstarávateľovi,    
8. previesť vlastnícke právo k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku súvisiaceho s 

predmetom tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na verejného 

obstarávateľa v súlade s článkom XVI návrhu koncesnej zmluvy,  

9. odovzdať zo správy koncesný majetok a obslužný priestor potrebný na výkon a realizáciu 

predmetu tejto zmluvy a odovzdať technologickú stanicu obstarávateľovi po ukončení 

koncesnej lehoty a to v prevádzky schopnom stave s prihliadnutím na bežné 

opotrebovanie  

                   a záväzok verejného obstarávateľa:  

  

1. v súvislosti s realizáciou a výkonom predmetu návrhu koncesnej zmluvy poskytnúť 

koncesionárovi všetku bezodkladnú potrebnú súčinnosť a vystaviť mu v prípade potreby plnú 

moc na zastupovanie (najmä v súvislosti s vybavovaním stavebných a iných povolení a 

zastupovaní v administratívno-správnych konaniach, kde v súlade s touto zmluvou má ako 

účastník vystupovať verejný obstarávateľ, ale úspešné zavŕšenie takýchto konaní má byť 

povinnosťou koncesionára),  

2. nedodávať zdravotnícky nebezpečný odpad podľa opisu predmetu koncesie počas účinnosti 

zmluvy iným subjektom ako koncesionárovi a ani ho nespracovávať alebo nezhodnocovať 

iným spôsobom ako je predvídané v návrh koncesnej zmluvy, t.z. ani vo vlastnej réžii, ale len 

výlučne prostredníctvom služieb koncesionára v zmysle podmienok uvedených v návrhu 

koncesnej zmluvy,  

3. dodávať koncesionárovi zdravotnícky nebezpečný odpad v požadovanej kvalite podľa opisu 

predmetu koncesie a to na miesto vykonávania predmetu zmluvy podľa článku XIII návrhu 

koncesnej zmluvy a v lehote určenej v článku XVII návrhu koncesnej zmluvy,  
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4. uhrádzať koncesionárovi riadne a včas za úkony spojené s realizáciou a výkonom predmetu 

koncesnej zmluvy peňažné plnenie podľa článku XXI návrhu koncesnej zmluvy,  

5. poskytnúť koncesionárovi po dobu trvania koncesnej lehoty právo bezodplatne užívať 

koncesný majetok a obslužný priestor,  

6. vysporiadať práva tretích osôb ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré súvisia s plnením 

predmetu návrhu koncesnej zmluvy, predovšetkým pozemkom potrebným pre plnenie návrhu 

koncesnej zmluvy (napr. pozemok pod koncesným majetkom a obslužným priestorom),  

7. na výzvu koncesionára bezodplatne a bezodkladne odoberať, v mieste vykonania predmetu 

koncesnej zmluvy podľa článku XIII návrhu koncesnej zmluvy, všetky zložky znečistenia 

verejným obstarávateľom dodaného zdravotníckeho nebezpečného odpadu.  

  

Všeobecné ustanovenia  
  

Koncesionárom navrhnuté riešenie zariadenie CONVERTER H2000 bude spĺňať všetky požadované 
funkčné charakteristiky a technické parametre požadované v súťažných podkladoch.   
  

Technické a stavebné riešenie koncesionára bude zodpovedať svojimi parametrami technickej 
špecifikácii, výkonnostným a funkčným požiadavkám verejného obstarávateľa uvedených v  
súťažných podkladoch.  
  

  

Spracovávaný odpad  
  

Navrhnuté technologické zariadenie CONVERTER H2000 bude  schopné v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovávať nasledujúce typy odpadov podľa 
prílohy č. 1 Vyhlášky č. 284/2001 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11. júna 
2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:  
  

  

  

Kat. číslo  Názov odpadu  
Kategória 

odpadu  

18 01 01  Ostré predmety okrem 18 01 03  O  

18 01 02  
Časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných 

konzerv okrem 18 01 03  O  

18 01 03  

Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú 

osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy  N  

18 02 01  Ostré predmety okrem 18 02 02  O  

18 02 02  

Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú 

osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy  N  

  

Predpokladané množstvo:   cca 2300 ton/12 mesiacov  
  

  

Technológia spracovávaného odpadu  
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Spoločnosť AGB ekoservis s.r.o. prevádzkuje zariadenia na zhodnocovanie zdravotníckych 
a veterinárnych odpadov od roku 2006. Spoločnosť má praktické skúsenosti v oblasti spracovania 
zdravotníckych a veterinárnych odpadov procesom sterilizácie a to v prevádzkach v Humennom 
a Trebišove. 
 
 
Stručný opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy a údaje 
o výstupoch. 
 
Riešenie výstavby a inštalácie zariadenia na úpravu a spracovanie nebezpečného odpadu 
pochádzajúceho zo zdravotnej starostlivosti v hlavnom meste Bratislava je navrhnutá inovatívna 
technológia, ktorá je podrobne opísa nižšie.  
Zariadenie na zhodnocovanie nebezpečného odpadu bude umiestnené v priestoroch bývalej spaľovne 
nebezpečných odpadov v areáli Nemocnice sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici  č. 11 v Petržalke. 
Špecifikácia odpadu, ktoré zariadenie dokáže spracovať odpady sú všetky odpady pochádzajúce zo 
zdravotnej starostlivosti, vrátane nebezpečných odpadov.  
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ide o 
nasledovné kategórie:   
18 01 01 ostré predmety  
18 01 02 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv 
18 02 01 ostré predmety  
Prioritne však nebezpečné odpady (N) 18 01 03, 18 02 02 – odpady, ktorých zber 
a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 
Technologické riešenie je v rámci svojho druhu jedinečné nakoľko sa jedná o inovatívnu recyklačnú 
technológiu, ktorá dokáže predmetný nebezpečný odpad premeniť na druhotnú surovinu ďalej 
využiteľnú v priemysle. Spracovaný odpad prejde samozrejme procesom sterilizácie, drvenia a taktiež 
dochádza k približne 70% zníženiu objemu odpadu a 30% zníženiu pôvodnej hmotnosti 
zhodnocovaného odpadu. Tieto vlastnosti ho zvýhodňujú oproti doteraz známym a u nás 
používaným technológiám ako sú parné sterilizátory, autoklávy príp. mikrovlnné zariadenia a pod. 
Pričom výstupným procesom je odpad kategórie O – ostatný a to s katalógovým číslom 19 12 12 (iné 
odpady vrátane zmiešaných odpadov z mechanického spracovania), ktorý je možné následne 
zneškodňovať činnosťou D10 alebo zhodnocovať činnosťou R1. Pri tomto procese dochádza 
k zbaveniu infekčných vlastností odpadu. 
Nižšie je uvedený prehľadný graf a priebeh jednotlivých fáz nakladania s nebezpečným odpadom od 
jeho naloženia do zariadenia cez drvenie a mletie, samozrejme fázu sterilizácie až po samotné 
schladenie a vyloženie odpadu von z pracovnej komory zariadenia.  
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1. Fáza: Naloženie odpadu (trvanie približne 2 min.) záleží na modeli zariadenia a jeho 

kapacite, odpad je naložený automatickým podávačom do sterilizačnej komory v 

bezpečných obaloch a komora je následne hermeticky uzavretá. 

2. Fáza: Drvenie, mletie (trvanie - približne 6 min.) rotor štartuje a akceleruje postupne 

podľa potreby, tak aby bol materiál pomletý úplne na jemno, počas tohto procesu stupne 

teplota rýchlo na 100 °C. 

3. Fáza: Odparovanie vlhkosti (trvanie približne 9 min.) teplo vznikajúce trením v 

materiáli spôsobuje odparovanie vlhkosti odpadu a teplota zostáva na hodnote asi 100 ° C. 

4. Fáza: Zvýšenie teploty (trvanie približne 3 minút) ako náhle je všetka vlhkosť odparená, 

teplota materiálu vzrastie až na 151 ° C.  

5. Fáza: Sterilizácia (trvanie 3 minúty) teplota materiálu je pevne udržovaná pri teplote 

151°C počas 3 minút, pričom je dávkovanie vody riadené takým spôsobom, že teplo 

potrebné k odparovaniu sa presne vyrovnáva teplu vydané trením. Touto kombináciou 

dochádza k zničeniu enzýmov a proteínov všetkých mikroorganizmov čo vedie v 

konečnom dôsledku k deštrukcii a usmrteniu všetkých patogénov a spór. 

6. Fáza: Ochladenie (trvanie - približne 3 minúty) rýchlosť rotora sa postupne znižuje v 

dôsledku čoho sa znižuje aj generovanie tepla a pomocou zvlhčovania vodou sa teplota 

materiál znižuje na asi 100 ° C. Pomocou vákuového čerpadla sa teplota materiálu znižuje 

adiabaticky až na izbovú teplotu. 

7. Fáza: Vyloženie (trvanie približne 1 minútu) sterilný materiál je uvoľnený odstredivou 

silou cez otvor servo ventilu umiestneného na spodnej časti pracovnej komory. Ako náhle 

je materiál uvoľnený, rotor sa zastaví.   
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Schematický nákres technologického riešenia: 

 

 
 
 

1 Uzavretá kabína 21 Vrece so spracovaným produktom 

2 Brána na vloženie kontajneru s odpadom 22 Brána na výstup produktu 

3 Vozík na nakladanie odpadu 23 Kondenzačná pumpa 

4 Nakladacie zariadenie na odpad 24 Samočistiaci filter 

5 Sterilizačná komora 25 Čerpadlo na vodné zásobovanie 

6 Veko sterilizačnej komory 26 Kartušový filter 10 um 

7 Rotor 27 Elektromagnetický ventil 

8 IR merač teploty 28 Vodná linka 

9 Potrubie pre výpary 29 Elektromagnetický ventil pre zmekcovanie vody 

10 Záporný tlakový ventil 30 Chladič kondenzátu 

11 Tlaková pumpa 31 Cistič kondenzátu 

12 Prací systém 32 Nasávanie pre vstupné naloženie 

13 Odhmlievač 33 Nasávanie pre výstupné vyloženie 

14 Sušič 34 Chladiaca vonkajšia jednotka 

15 Parná prípojka 35 Chladiaca kvapalina 

16 Uhlie 36 Cirkulačné čerpadlo chladiacej tekutiny 

17 Návrat vzduchu 37 Radiator 

18 Vzdušný filter 38 Trojcestný ventil 

19 Odsávač 39 Pripojenie chladiacej sústavy 

20 Výstupný ventil   
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Vizualizácia navrhnutého zariadenia: 

 

 

 

Kapacita zariadenia: Výrobca recyklačného zariadenia produkuje viacero modelov podľa 

potrebnej kapacity toho ktorého regiónu, či konkrétnej nemocnice. Pripravovaný Projekt 

uvažuje s modelom recyklačného zariadenia, ktoré má kapacitu pracovnej komory 2000 litrov 

a pri dvoch 8-hodinových pracovných smenách, môže dosiahnuť maximálnu ročnú kapacitu 

až 2.300 ton spracovaného odpadu. 

Pri uvedenej kapacite spracovania je možné pokryť potreby zneškodňovania uvedeného 

nebezpečného odpadu pochádzajúceho zo zdravotnej starostlivosti  nielen v hlavnom meste 

Bratislava ale aj celom Bratislavskom kraji.  

Záver: navrhnuté riešenie zhodnocovania nebezpečného odpadu pochádzajúceho zo   

zdravotnej starostlivosti uvažuje s implementáciou a inštaláciou moderného inovatívneho 

recyklačného zariadenia renomovaného európskeho výrobcu, ktorý splna všetky technické 
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normy EU.  

Zariadenie dosahuje sanitárnu efektivitu 10 e+18 pri jednom sterilizačnom cykle trvajúcom 

približne 30 minút.  

V zmysle novej legislatívy v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi nie je možné     

odpady pochádzajúce zo zdravotnej starostlivosti skládkovať. Spaľovanie nebezpečných 

odpadov je príliš nákladné a potenciálne nebezpečné pre životné prostredie z hľadiska 

vypúšťania emisií do ovzdušia.   

Naše technologické riešenie zhodnocovania nebezpečných odpadov pochádzajúcich zo 

zdravotnej starostlivosti ponúka unikátnu inovatívnu recyklačných technológiu absolútne 

bezpečnú pre životné prostredie a zdravie obyvateľov. 
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Príloha č. 4 Koncesnej zmluvy 

  
 

Zoznam subdodávateľov 

 

Por. 

číslo 

Označenie 

subdodávateľa 

(Obchodné meno, 

sídlo, IČO) 

Osoba/osoby 

oprávnené konať 

v mene 

subdodávateľa 

(meno a priezvisko) 

Bydlisko osoby 

oprávnenej konať 

v mene 

subdodávateľa 

Dátum 

narodenia 

osoby 

oprávnenej 

konať v mene 

subdodávateľa 

1. PEhAES, a.s., 

Bardejovská 15, 

080 06 Ľubotice, 

IČO: 00155764 

Ing.Marián 

Boľanovský,  

JUDr.Daniel 

Boľanovský,  

Ing.Maroš 

Boľanovský 

  

 

 
  



49 z 50 

 

Príloha č. 5 Koncesnej zmluvy 

 

Technologická stanica pre spracovanie zdravotníckeho nebezpečného odpadu 
 

HARMONOGRAM PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVBY 
 

Charakter stavby :  

- Inžinierska stavba, ostatné inžinierske stavby 

- Zriadenie zariadenia pre nakladanie s nebezpečným odpadom 

- Nová stavba – úprava jestvujúcich priestorov pre osadenie novej technológie 

 
Postup a časový harmonogram prípravy 
 
Príprava a realizácia predstavuje štandardný postup a súbor konaní a povolení, na základe ktorých sa 
stanovia podmienky pre realizáciu stavby predmetného zariadenia.  
Jednotlivé stupne konania prebiehajú postupne vždy na základe žiadostí navrhovateľa, ktorej 
súčasťou je návrh riešenia v rozsahu určenom požiadavkami na projektovú dokumentáciu pre 
jednotlivé stupne konania:  
 

Kompletná príprava výstavby zariadenia pre nakladenie s nebezpečným odpadom 
predstavuje 
 

A. Proces E.I.A. – dokumentácie E.I.A – posúdenie vplyvov činnosti na okolie 

A1 : zisťovacie konanie – dokumentácia : Zámer navrhovanej činnosti 
A2 – povinné hodnotenie na základe dokumentácie : Hodnotiaca správa 

B. Územné konanie – Dokumentácia pre územné konanie (DUR) 
           IČ – inžinierska činnosť 

C. Stavebné konanie – Projekt stavby pre realizáciu (DSP)* 
        IČ – inžinierska činnosť a projekt. činnosť pri realizácií 

D. Realizácia výstavby – Projekt stavby pre realizáciu (DSR)* 
          IČ – inžinierska činnosť a projekt. činnosť pri realizácií 

E. Kolaudácia, uvedenie do prevádzky 
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 
Doplňujúce dokumentácie – prevádzkový poriadok, .. 
Žiadosť o kolaudáciu** 
Žiadosť o povolenie prevádzky 

 
Predpokladáme, že  
*sa vypracuje len Projekt stavby (PS) jednostupňový projekt- pre stavebné konanie a realizáciu. V prípade 
podmienečného povolenia IPKZ sa dopracujú podmienky ako doplnok PS. 
**Predpokladáme možnosť vypracovania a podanie 1 žiadosti o kolaudáciu a uvedenie zariadenia do 
prevádzky, avšak rozhoduje o tom príslušný inšpektorát, takže záleží od jeho rozhodnutia. 

 
Termíny pre vypracovanie dokumentácií 
 
- Orientačné lehoty pre vypracovanie jednotlivých dokumentácií a dokumentov pri príprave stavby platia 

pre čistý čas na základe dodania všetkých podkladov 

Proces E.I.A. 
Zámer činnosti      T: 15 prac. dní*** 
Hodnotiaca správa     T: 15 – 20 prac. dní 
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***Lehota pre vypracovanie zámeru činnosti a hodnotiacej správy platí pri doložení kompletnej technologickej 
dokumentácie zariadenia s podrobným popisom, jednotlivých častí, charakteru vstupov, priebehu činností 
a charakteru výstupov + určenia miesta a podmienok stavby (zameranie, popis jestvujúceho stavu?). 
 
B. DUR PD pre územné konanie     T: 15 – 20 prac. Dní 
 
C. Projekt stavby pre stav. Konanie a realizáciu PS  T: 30 – 40 prac. dní 
     Žiadosť o IPKZ (stavebné povolenie)    T: do 15 prac. Dní 
 

E. Žiadosť o kolaudáciu a povolenie prevádzky   T: do 10 prac. dní 
V prípade rozdelenia žiadosti platí lehota 10 prac. dní pre každú prevádzku samostatne 
 

Orientačné lehoty konaní :  
 
Termíny sú veľmi závislé od priebehu konaní – prístupu úradov a dotknutých subjektov a ich rozhodnutí 
a stanovísk: detto aj od možnosti presadzovania skrátenia konaní 
-uvádzame odhadované termíny s očakávaným pozitívnym výsledkom.  
 

1. EIA – proces trvá 3 – 12 mesiacov .....  ᵠ  6 mesiacov 
Z toho      Zisťovacie konanie 2-6 mesiacov        ᵠ 3 mesiace 
Povinné hodnotenie 3-6 mesiacov          ᵠ 3 mesiace 
SPOLU :        ᵠ 6 mesiacov 
 

Doba trvania procesu EIA po záverečné stanovisko : cca 3-6 mesiacov, teoretický je možné dobu skrátiť pri 
postupe k posudzovaniu od začiatku ako k povinnému hodnoteniu (treba konzultovať na príslušnom orgáne). 
 

2. Územné konanie 3 – 4 mesiace   ..... ᵠ 3 mesiace 
Konanie je ukončené pri priaznivom výsledku vydaním rozhodnutia a o využití územia, v ktorom sú stanovené 
podmienky pre realizáciu stavby a vykonávanie prevádzky zariadenia 
 

3. Stavebné konanie = povolenie IPKZ   4 – 6 mesiacov ..... ᵠ 4 mesiace 
 

4. Realizácia stavby – odhad cca do 3 mesiacov 

 
 
Vypracoval : Ing. Janka Palčiková 
 
 
 
 
 
 
 
 


