
zMLuvA o poSKyTovANí služlEB v oDpADovoM HospoDÁnsrve

uzavrelá podl'a § 269 ods. 2 z, č, 513/1991

í. Objednávatel'
Obchodný názov

Sídlo
štatutárny orgán

lCo
Dlc

lČ pre DPH
Bankové spojenie

císlo účtu
kontaktná osoba

Telefón
e-mail

2. Poskytovatel'
Obchodný názov

Sídlo
Odštepný závod

Zapísaný v obchodnom registri
Statutárny orgán

Osoba oprávnená k zastupovaniu
lCo

lC pre DPH
Bankové spojenie

císlo účtu
lBAN

kontaktná osoba
Telefón

e-mail
Oddelenie s|užieb zákaznikom (OSZ):Tel. 04'l l 564 03 28,9, 0903 531 754,zilina@fcc_group.sk

d'alej ako,,Zmluvné strany"

Čl. t. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a
zneŠkodňovanie odpadov (nakladanie s odpadmi) a to v súlade splatným a účinným zákonom
o odpadoch a d'alšie dohodnuté činnosti vyplývajúce z predmetu podnikania Poskytovatel'a.

Čl.Z. Druhy odpadov, vykonávané činnosti
Poskytovatel' sa zavazule nakladat's týmito druhmi odpadov:

1.1 ,

2,1.

číslo: S2í0200738

Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov medzi:

Domov sociálnych služieb SYNNÓMlA
Sv. Gorazda297813,01O 08 Žilina
lng. Aneta Vavríková - riaditel'ka
00647691
2020689297
neplatca
Státna pokIadnica
sK71 8í80 0000 0070 0048 5214
lng. Jana Slivková
0908 216 389
jana.slivkova@vuczilina.sk

FCG Slovensko, s.r,o.
Bratis|avská 18, 900 51Zohor
FCC Slovensko, s.r.o., odštepný závod Žilina,
Na stanicu 561,0í0 09 Zilina
OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/8
lng, Tomáš Varga, konatel' spoločnosti
Petr Urbánek, konatel' spoločnosti
lng, Eva Mikulášiová, konatel' spoločnosti
lng. Tomáš Fajkus, konatel' spoločnosti
Peter Moravec, regionálny vedúci obchodu
31 318762
sK2020358538
Tatra banka, a.s.
2626041970l1100
sK30 1100 0000 0026 2604 1970
Michal Ghládek, obchodný zástupca
0903 558 782
m icha|.ch ladek@fcc-g rou p.sk
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P. č, Kata!ógové číslo Kat, Druh odpadu

1. 18 01 03 N odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným
požiadavkám z hl'adiska prevencie nákazy

Ďalej len ,,Dohodnutý odpad"

(M'



2.2. Poskytovatel' sa zavázuje v rámci nakladania s Dohodnutými druhmi odpadov vykonávat'
a zabezpečovat' tieto činnosti:

P. č. Katalógové číslo Názov služby

1 SAMoSTDoPR05 DOPRAVA EUR/KS - 3,5 t auto

Ďalej len ,,Dohodnuté činnosti"

Čl. g. Čas a miesto plnenia
3,1 . Poskytovatel' a Objednávatel' budú plnit' svoje zmluvné povinnosti v zmysle Zmluvy, Všeobecných

obchodných podmienok poskytovania služieb (d'alejVOP) odo dňa 01.05.2021dohodnutého Cl. 5. bode
5,1. tejto Zmluvy.

3.2.Miestom plnenia je prevádzka Objednávatel'a na adrese Sv.Gorazda 297Bl3,0'10 0B Zilina. Prevzatím
Dohodnutých odpadov na miestach určených Objednávatel'om preberá zodpovednost'za nakladanie s
dohodnutými odpadmi Poskytovatel'v zmysle dohodnutých podmienok podl'a č1.6 VOP.

C1.4. Ceny
4.,1 . Poskytovatel' má nárok na odplatu za vykonané Dohodnuté činnosti podl'a Zmluvy, Cenníkov a podl'a Cl. 5.

VOP' 
čl. 5. Záverečné ustanovenia

5.1.Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú,
5.2.0bjednávatel'v technických záležitostiach (napr. reklamácie, objednávky dohodnutých služieb) kontaktuje

oddelenie služieb zákazníkov na tel. č,. 0216596 1816, v záležitostiach týkajúcich sa rokovanío zmenách a
dodatkoch Zmluvy a cenách kontaktuje obchodného zástupcu Poskytovatel'a.

5.3.DopÍňat'a menit'Zmluvu a jej prílohy je možné len po dohode Zmluvných strán formou písomných
dodatkov, podpísaných oboma Zmluvnými stranami, pokial'v Zmluve alebo VOP nie je výslovne uvedené.

5,4,Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy, Cenníkov a VOP oboznámili, jejobsahu porozumeli a
naznak súhlasu s ňou, vyjadrujúc tým svoju slobodnú vól'u, ju podpísali.

5.5.Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každáZmluvná strana pri podpise ZmIuvy
obdržala po dva exempláre,

5,6.VOP, Cenník 1 a Cenník 2 sú neoddelitel'nou súčast'ou každej Zmluvy uzatvorenej medzi Objednávate|'om
a Poskytovatel'om. Podpísaním Zmluvy sa Objednávatel'zavázuje rešpektovat'ich.

5.7.K návrhom Cenníkov a Dodatkov Zmluvy sa Zmluvné strany zavázujú vyjadrit'písomne do 5 dníod
doručenia návrhu Cenníkov a Dodatkov druhej strane. Po rovnakú dobu je týmto návrhom viazaná strana
ktorá ho podala.

5.8.Nadobudnutím účinnosti Zmluvy končí platnost'a účinnost'všetkých zmlúv o zabezpečení odpadového
hospodárstva uzavretých medzi Zmluvnými stranami pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy.

5.9.Zmluva nadobúda platnost'dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnost'dňom dohodnutým
v čl. 3 bode 3.1 . Zmluvy.

PRíLoHYr
-Cenník 1 - Odpady
_Cenník 2 - Ostatné činnosti
-Všeobecné obchodné podmienky
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cenník, v ktorom
1.05.2021,

GENNíK í
K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

č. s210200738

platný pre rok 2021

si Zmluvné strany dohodli ceny za nakladanie s Dohodnutými odpadmi, platný odo dňa

P. č.
Katalógové
číslo Kat. Druh odpadu M.J. Cena

v EUR/M.J.

1 18 01 03 N
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú
osobitným požiadavkám z hl'adiska prevencie nákazy kg 8,00

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH, nezahfňajú prepravu a zahiňajú zákonný poplatok za uloženie odpadov
na skládku podl'a prílohy č.1 a prílohy č.2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.33012018Z. z..

v,.,|! !,t,u.í.,... dňa ..,{t,,'t,.?p2_1,

Oornov sociálnych sluzleíJ o,,.,.ÓMiÁ-
ytovatel' Objednávatel'
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CENNíK 2

K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

č. s2í0200738

,,osTATNÉ čtNNosTl"
platný pre rok 2021

Cenník, v ktorom siZmluvné strany dohodli ceny za ostatné činnosti, platný odo dňa 1.05,2021.

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.

v Žitine dňa 29,04,2021 //
----- 
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Objednávatel'
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P. č. Katalógové čísIo Dohodnutá činnost' M. J. Cena
v EUR/M,J.

1 SAMoSTDoPR02 DOPRAVA EUR/KS - 3,5 t auto vývoz 20,00

lovensko, s.r.o.
jkytovatel'

W



DDG?Fl l9lL
Environment

článok í
vš€obecné ustanovenia

odlišňe od nýcmo VoP majú píed ustanoveniami týchto VoP prednosť.

1.2 Vzťahy mgízi Poskytovatérom a objednávateíom upravené Žmluvou a týmito VoP sa riadia právnym poňadkom slovonskej republiky.

Článok 2
Delinícia pojmov

1o:2,bod 1 1.5 VoPi. Ustanovením tohto bodu 2.1 VoP nie je dotknuté usianovenie bodu 2.18 VoP,
2.2 zmluvou 1 s rozumie zmluva o náiĚaini s iomunarnym oápadom, s drcbným §tav€bným odpadom á objemným odpadom uatvor€ná medzi Poskýiovat9rom a objednávatelom.

2.3 Zmluvou 2 sa íozumie zmluva o poskytovaní služieb v Óapadbvom hospodáEtve uátvorená medzi Poskytovateíom a objednávaterom.

2.4 zmluvou sa rczumie zmluva ,l a/al€bo zmluva 2.
2.5 canníkom 1 s rozumie €nník, V ktoíom si zmluvné st€ny dohodli @ny za nakladanie s Dohodnutými odpadmi.

i.ó óennirom 2 sa rczumis ennik. v ktoíom si Zmluvné slrany dohodli @ny a vykonané Dohodnuté činnosti,

i.i Óennit<om g * rczumie enník, v ktorcm si Zmluvné steny dohodli @ny a Druhotné suíoviny,

2.8 cenníkom alebo cennlkmi §a rczumie cenník ,| a/alebo connlk 2 ar'abbo cenník 3,

kombinácia týchto činno§tí.

2.1l Výsypom 9a rozumie vysypanie obmhu a vyprázdnenie zbem,ej ftidoby.

inak.
2.13 zbercu nádobou 9 rczumie nádoba na Dohodnutý odpad alebo Druhotnú suovinu, poskytnutá al€bo.schválená Poskytovaterom.

2.í4 P€@Vným dňom 9 rczumie pondelok až piáok, okrcm dní pE@aéh; pŇ; ; ;Ňai";aiona ě.241l1gg3 z.z. o šútnyďl sviatkoď, dňoó pE@vného pokoja a památných dňoÓ V zrení

neskoéi-cň predpircv al€bo iného právneho predpisu, kioďm bude t€nlo ákon nahmd€ný,
2.15 Poskytovatel ie spoločnosť, klorá uzavEla zmluw ako poskytovatel a

2.15.1 na jej ákladnom imani má aspoň polovičný podiel 
_(i) spdďrcsť .A,S_c. tntériiatimat Enviómental swi€s GmbH, so sídlom Hans-Hruschka-Gasse 9, Himberg 2325, Rakúska republika (ďal€i ai ,MateFká spoloČnosť) al€bo

(iD spolďmsť, ktorá ovláda MalgEkú spoločrcsť, alebo
(iii) spoločípsť, ktoÉ j€ ovládaná MateFkou spoločrcsťou, alébo

iivj s'pototrpst, t<tonj ovláda o$ba ovládajú€ Mat€Ekú spoločnosť,
2.16 objednáVáel je o$ba, Roíá s Poskytovaterom uavrela Zmluvu,

2í7 zmlwnými strilami 9 roamie Poskytovateí a objednávatel.
2.18 Pcimy;defircvaé V zmluv€ a použitc u tycnto vóe so -čiatočným v€kým pismenom ma.iú v týchto VoP rovnaký yýáam ako v zmluve.

článok 3
Dohodnutó činnosii

3.1 Poslq^oEtď vykonáw pB objednávateía Dohodnuté ěinnos§ uvEdié v zmluve a v pripade, že sa €k zmlwné strany V zmluvE dohodli, vykupujgod obiédnávai€ta Drhotné suroviny,

3.2 činm§i podla 696u 3.1 týchio Vop vykonáva poskytovarer spogoomáa ŇÉÓ& ionoonutya, u.Zmluve aÝOP po dobu úónmsli Zmluvy a.to na ák1.1d9 PÍsomrej objednávkY

objedftáváela doruč.mi poskyt;v;teŇi, kto; móžeiyť doruóná ajioÓ"y.'p.no"o., 
"lebo 

na;klado tebífickei výzvy objednávatela, PriČom závááosť objednávkY abbo VýzvY PE
poskybv8tela je podmimená ak€ptáciou igito óiednávky a"o" ,yrwio "i*:i 

posxytovaera. oojeorrávka alebo výzva muli bť poskytovatelovi doručená najneskór 3 plmwé dni prd
objánávaielom urěffým dňom vykonania oohodnulgj činno§ť Poskylovat€lom,

článok 4
Triedenie odpadov

4.í Ak 9 poskytovater v zmluve aviffil abezp€čiť pí9 objednávaleta Tň€denie odpaóv, PosMovatel odojzdá objednávat€rwi zbemé nádobY, na ktoďcrh je vYžnaČené, na aké druhy

odpadov sú konkíéí}e nádoby ,,o"no. Ři.-ú.r,áie Zúmýďr naooo ie-Óoieúávaier bouinný zabezpečiť riadne á včas v súlade so Zmluwu tak, aby mohol bť sPlrený ÚČgl Zmluw,

Nákhdy É Ěbszpečenie zb€mých nádob ááša objednáVat€l. h J^_Av .L^ i6 ňá

n'áloba PosMovatslom pBwáá/bude zab€rpečgný ie.i Výsyp,
4.3 odmiehutie prewatla oopaoovja-oe#e."d vy.ii,ů '" .:.ýib bodu 4.2 Vop sa nepovažujB Ě omeškanie Poskyiovateta s plnenim ávázkov Podía zmluvY, ani za PoruŠfie zákonnýÓ

alebo alunýó povinnosll Poskytovatela

píimeÉre vzťahujú ust8nov€ni8 článku 5 VoP.

primemng vďahuiú ustanovenia článku 5 VoP.

článok 5
Výpočet odplaty a platobné podmiénky

objednávatelj9 povinný zaplatiť Poskyiovat€Fovi odplatu za vykon€né služby, ktoré sl] pÉdmBtom zmluvy a io podla obojstmnne odsúhlasených cennikov,

ce-ny a stuzoý ioata b-odu 3.2 VoP budú Zmlumými stranami dohodnulé písomne.
posiytovater má p*vo najednostEnnú úpmvu cien uved€nýďl v cenníkoch v nasledovných pípadoď:
5.3.1 zmena sadzby DPH a/alebo iné administratívne opatrenie štáu;
5.g,2 zmena sadzby zákonného pořr"Řii iá-JÓi"ňiá'oap"áu na ;kládku podra zákona ě. 1tr2oo4 z.z. o pop|atkoch á uloženio odpadov v znení neskorších predpisov al€bo iného

právneho predpisu, ktorý tento ákm nahmdi;
5.3.3 zvýšenie miery innaue o minimáine 3yo opróti mesiad, v Rorcm bota uatvorená zmluva. Taklo ie Poskytovatel oprávne!Ý aÝŠiť enu uvgdenú v cenniku majmálne v rczsahu

zodpovedajú@m zvýšeniu innácie meÉného indexom spoirebiterskýó cGn Štatisticlcym úmdom stovóskej repúbliky, zmmu @ny ie poskytovaleí povinný pi§omne oaámiť

obj;dnávatelovi V lehote najmenej 30 dní pr6d účinnosťou nNich cien.

poslednýó c€nníkov aj pre ďalší kalendámy mk, pričom Poskytovat€r,á |áuJŽáruuu oka'mžŘe ukoněiť odstúpenim od Zmiuvy, ktoré móže vyuŽiť kedykofuek vpriebehu januára

nasledujú€ho roka,

odilatu, prípadne inú úhEdu §polu s DPH do í4 dní od doručenia faktúry.

ú-fiŇ;, 
"k 

óujeonauatet n"aoruoi eo"-týtouárerori íáKúru "a_dódanie Tíiedeného odpadu/Druhotnýó s!rvín do 90 dní od dodania Tňedeného odPadu/Drhotných surovin

iriáoánéno oopaorLloňrnomycn surovin'ou;odnávatelom Poskytovabrovi, ktorého sa týka omeškani€ objednávabra s doručenim faktúry Poskytovatďovi,

oci" vopi eraóný !tyr< Zmluvných strán bude vykonávaný bezhoiovostne piostánícwom ich pěňažnýó ústavov, pripadne v pokladnici PoskYtovatela, ak to nie le v rczPorg

s aplikovatetnými právnymi predpismi,
pakum wstavená poskytoiateróm/objednávaterom musi obsahov8ť náležitosti v zmysle píslušných pnávnych prodpisov.

ni jJoojéonáuátJr plaóm DPH, k eie pripočíta DPH podra pbtfrého a účinného 

'kona 
o DPH, ktoru sa Poskytovatel ávázu.ie zaplatiť.

čÉnok 6
Práva a povinnosil zmluvných sffin

Páva a povlnnosti Po§kylovataía;
b.i ÚŠiyiÓ"át"i i" poviňný plniť svoje povinnosti podra zmluvy s odbomru st]arcstliwsťou 8 v súlade s plahými a ÚČinnými práWymi.predpismi. 

_

6.2 poskylovat6íjeopránmýb€zsú;Ls;ciiák""i*"prnít*oreáváz§vočiobjeúqwpíwipostred;íóromtí9i9idoby;naimát6i,kbráspoyažujeasúčasťskupinyFCCPodlabodu
2.15.'1 týóto Vop, píičoni poskytovatol zúpovedá za &nnosťĚke1o tretel orcby tak, ako by ttlto ěinípsť Wkmávalém,

5.1
5.2
5.3

5,6

5.8
5.9



6.4
6.5

6.6

6.7

DDF-eFl l9t9
Environment

"Ě;i"yi,iiÁrĚoiáni, 
prieoin ma náráť na?nraoi nákhdóv vo yýške obvykle iakturcvarej za takúto činnosť v zmysle cennika, Túto skutočnosť n@dkladne pisomne ožnámi

eoáxytovatefovi št<o'da'lnapi. v podbbe sankcie), bude objednáVatel ni$ť zodpovednGť za túto škodu voči Poskyiovatelovi.

P;;kíňr;i;i;; ;Úzu'ie iaoeipečit oostadeÁii znečisténia stojiska zb€mej nádoby, ak k zneěisteniu došlo v dósledku Výsypu zbgmých nád_ob Poskytov_atelom,

ei p"iivtá""i"riáoúou, noé nemóňól v konkétrcm prípadé pedvídať, hevyprázdni niektor zo zbemýó nádob, je povinný infomovať objednávatela a vykonať náhradné vyprázdnenie

v čp najkratšom temíne po Vzájomnsj dohode s obiednávabrom,

2 dni pÉd uskutočn€ním konlrcly pisomnou formou vlzval.

nasledu,iúcich pripadoó:
6.7.1 haváíie na strcjn}t€cinickom zaíiadení;
é:,7.' po.seniJ pr"bly"h a účiilr;h p';;rá predpisov na úsgku odpadového hospodáFtva, Koré Wplývajú z píedmetu plnenia zmluvy, zo strany pÉ@mlkov objednávatera, ak 9

týkalo ich povinnosti, o ktoďch mohli algbo mali vedieť;
6.7.3 iorušenie'právnyďr predpijw na úseku odpadového hospodáístva, ktoré sa týkalo priestopv n€pdstulnýdt pEcowÍkom Poskytovat€Ía;

6.7.4 závady, porušenia -'a porušenie sa považujg ngvhodnó rekladanio s odpadmi, na Koré boli pEwníci obj8dnávabra upozom€ni; . ,. . .

v areáli u Cjbjedňávateta (aije ob.iednávatelom obec, areálom s rozumie územie obc),

a u'npžnenia prewatia Žlerirej nádoby Poskytovatetom, a poskytnúť náhÉdu počas doby opEvy,

ě.io Fó.iňiáróiáá"ái"ii,wr-a"i,iiróry"o'naváterapmvioernóxontmýoapaoovvsúlade_splatnýmirúčinnýmiprávnymipredpismimúsekuodpgdovéhoho§podá6tv8.

zhodnotiť a to aj bez oznámenia lejto skutočnosti objBdnáVaterovi.

Práva 8 povinnosti objednávatela:

izniine št<oda (na'pr. v podobe sankcie), budó objednávatel niesť ádpovednosť za túto škodu voči Poskytovatelovi.

do'obiektov 8 na plochy, kioré súvisia s plnením pr€dmefu zmluvy PoskytovateFom,

6.14 V súvislosti s plnením zmluw s objednávatef ávázuj€:
6,í4.í p.dložiť poskytovateroviřdóá, ooŇÓGto hospodáBtva ob€, vždy najneskórdo,1o dní po..ieho sďlválení ó@u vzmysls platnýďl aúČinnýfi PrávnYďl Pred9isov. Ak si

objednávator túto svoju povinnosť resplni, avěaje s mhEdť PosMovateróvi vš€tky náklady á šťodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s poruŠením j€ho povinnosti v zmyslg nového

schváléného p.g.ru !áp"d;uéň-tiló"nht á objednává€ía, vátane sankcií zó strany-správnyó oígánov umieslniť náJ€pky la oaačénie zb€mých nádob v Píiostooch
obiednávateta, r,rcro n" ,iaiÉái ÓueoJiávatela alázpeei po"iytouatel, pokial nebob dóhobnutá Zmluvnými shanami inak; m _Zbemé nádoby, Korých VýsyP abezPeČuje

Ěálivtovater, úmiesfi"ie ÓÚJ"á"áái 
"ai"piitax, "ly 

iiaaj. n" náepkách Limiestnených na aemých nádobách boli vždy v súlade so Zmluvil a iej píilohami;

íozmiestngnie bolo vždy v súladg 9 zmluvou a joi píilohami;

zmeny navrhnuté Poskytova€rom budú zmluvné strany riešiť dodatkom k zmluv€i

odpadov, Whotov€né akreditovaným labomtóňom;

a iraitxy'spojmo!o zhodnotďiífiýzneškodnením uvedoného odpadu, Koré %iknú Poskytovaisrovi.

6.15 Ak ie predmetom zmluvy náiom zb€rej nádoby, avázujg 9 ob,iednáv€tel:
6.í5.í zbemú nádoou vyuzivaiv'súíaáe i úrerom, ,í" ktorý i9 nádoba podla zmtuw uřená a oaačená (vhodne sa o ňu slamť, okamžite hlásiť PoÍebu oPráv, odildzenie, zniČanie,

poškod9nie nádob);
6.15.2 ukladať do zbBmej nádoby len odpad, na ktorý je určená;
6.15.3 umožniť poskytováterovi vorny, náobredz.ný pdstup k zb€rej ftidobe v čas plánovaného Výsypu; 

.

6,15.4 zaistjť možnost takej manipulácie o zlemori ňaooúu, ktorá nesŇsobí jsj poškodsnie (najmá nájad k stanoviŠtiam nádob);

6.15,5 neprgreóať zbemú nádobu iíBtéj o$b€ bez shlasu PosMoratsla;
ó.rs.ó v irtpaoe aieania, poskod;L-ř;;;Éty p.*Ú"h zb.hýó nádob n8hmdiť Poskytovaterovi spóobenú škodu vo výške obstaráva€j €ny Zbomej nádobY.

e.re óoŇnaváeig .ivúup óooai"uat pouinná.ti u iniý"r" prátných a úilnnýó právnyó predpiiov pri nakladani s odpadom, Druhohými surovinami ako ai s rebozPečným odPadom,

6.í7 obiednávater sa zaváalj€:
c.ii.i oopady ctodávat neznečistsé a bez cudzich pdmgsí v lisovaných balíkoch, pokial nie jeZmluvnými stEnami písomre dohodnutéjmk;

s.rz.z ooiavát os votre utoženéGi, ze sl] umiestn;Ň v zbemýctr Úoooricn v sr]iade s označgním podla druhu odpadov na Zbemej nádobe;., 
__

6.í?.3 v prípada, ak i" aop.u"'oořjóu *oeipetovana zeteai8rcu dopÉvou, avizovať odoslani€ vagónových dodávok do 24 hodín po exPodícií na t€l, ě. 02/6596 1817;

6.17.1 pň pinení-pooia zmtuvy adepeeiť úča;ť svojho pra@níka pri odovzdávani odpadov, alebo tým pisomne poveňť tetiu osobu.

článok 7
osobiiné u§tanovenia

7,í Poskytovater má voči objednávaielovi odo dňa nasledujú€ho po dni splatnosti fakfr popri nárku na úíok z om€škania vo výŠkg o,o5% dgnno z ngsplnfého áVázku nárk aj na zmluwÚ

pokuúr vo výške o,osYo dlnne zo sumy, s úh€dou ktorej je objednávateí v omeškani, najm€nej vŠak 3,00 € děnne,

z.s ób]&;;atéii" povin'ný priii GŘi ii"ii po"i"nosti vzmy§leziTluráVop, pí€do;š€tkým aoezpáat podmimky m plnenie imlw!ýŤ povinnosti Poskytovalerom, Ak nie sú tieto

podmi€nky ábezpeč€Ň, neprneniámúvnicir povinností'PoskytováÍ"ro.ij ii"pouauid a poruienie'povinnosií Podkytovátela aPoskytovai€l nezodpovedá á Škodu, ktorá tým

objednává€rovi alebo tíelím osbám vznikne.

a o zmen. a dopln.ní niexro.yi'n xtónou v zňni neskoršió pápimv, axo á1 v nysle zauoná c. siar2{D1 z.z. o ochmne pí€d požiami v znffi néskoŇÍch Pr6dPi9v dohodli, Že

objednávater zabezpeči aškol;ie ámestrranov Pm§lovatelá * Ň;,Únr.v'aozp i_opp oujxnauaela, pokial ie takéto Školenie potrebné, píiČom zmluvné stÍany §a dÓodli, Že

oliecmvaer je poviilný v prigstorcó obiednávatela vytvóňť podmisnky na aistenie bezpečnosli_a ochFny zdEvia na pE6vi3ku,

Poskytovabr uživ8 v $jvislosti s Výkonom jeho povinnGtí Wplývajúcich zo zmluvy. |^:^^Á _;,l_i,, ^o Jóré^d .

že má uavreté poisienie zodpovedn'osti a sposoběnú škodu, píičom takýmto dokladom je aj overená kópia poishgj zmlwy-

alebo poverercu o$bou uvédercu V záhlavl zmluvy.
7.8 zmluvné strany 9 ávázujú udfžiavať po mbmgdzffú dobu pňsnu mlčanlivGť o všettýó infomáciáď o zmluvnom paítmrovi zo zmlwy, koé získajú v rámci obóodnej spolupÉ€

(prevádzkové a obchodné tajom§tvo).

Článok 8
Roklamócie

článok 9
zánikzmluvy

9.í zmluva móže zaniknúť nasledovnými spó$bmi:
9,í.1 výpoveďou;
9.1,2 odsttlpením od zmluvy;
9.1.3 nemožnosťoupln€nia;
9.1./t dohodw zmluwých siíán; alebo
9,í.5 zánikom nieKoBj zo zmluvných strán ba právnoho nástupcu,

' - leíiou ačína plynúť pMým dňom mesia€ naslúujúcého po mesiaci. v Komm bola výpoveď doručená druhei zmluvnej slEne. 
. _

9.3 Právo odstúpiť od zmluvy 9 riadi ustanoveniami § 344 a msl. ákom č. 513/199í Žl. obchoonótro átoňníka v mení reskorŠÍch predpi$v. za podstahé porŠ€nie.zmluYy sa povaŽuje

vop Ňe ie'oo*nuié právo'po§kytovitela ukončiť Zmluvu odstúponím podla bodu 5.4 a bodu íí.5 Ýchto VOP.

Dohodnutýó ónrcsti podra Žň-ruw 
"r"-Ú "vz"dujú 

osobiiné timánó ióvolenle, ottore po§iytovátet ireUipešne usiloval, píípadno v€dú ku zmse podmierck nakladania s
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dollode tákýlo (IalUn] 11ie |e llv€(lenÝ. ZDllllva 7anlká dňom po.jpisanra aotroriy Ó zan,t<Lr 7inr,,"y o'i,"nru ž.i,iJ,i;;';,;;;;,

clánok ''0
Riešenie sporov

10,Í VŠ€tky spory, kIoÍé vzniknťl medzi zmluvnými slíanami v súvislosli so zmluvou, budú íiešoné rokovanim vodeným 2a ilčelom dosialrnutla dohody

spoIoč né a zl|Ílroelnf; usta nove n|a

1l"l AkZmluvaaleboVoPvýslovnenevyŽaduúpíeVzájomnúkomunikáciuZmluvnýchstránpisomnťlíormu,možnokomunjkovat,ajť€leíonicky,íaxonal€bo€_mailom:
'| 1,1,'l v pripade t€|éÍonickei komunikácis.sa správa pova:uie zá oórutánri v eracovny !e,1, t"a ooi igiii.ávaný'ieleíonál, inak v nasledujúci Píacovný deň;

11,1,3 vpripadepisomnejkom(lnikáciodorrrčovanelpróstrednicrv'omiáityateooaorucovarerstelilúiŇsáia-sřlrapovazulezaoorueenú:
(i) dňom doručgniai(ii) dňom odmiehutia pí6vzalia zásieIky adíesálom;

oznámená druhojZmluvnej §líane ako nová adresa na doručdva"i;, pi"iň;ň;; ň;;Ši"'niuiŽin"i ,i...i" sR a de§iatym dňom, ak bola doručovaná mimo územia sR, Píi

Í Í,3 Tleto VoP sa primeíane vzťahuiú aj na_vš€tky dodatky k zmfuve uzalvoíoné medzi Poskytov€terom a objgdnávaielom.
1 1.4 Tleto VoP nadobúdajú plalnosť'dňá 1.o5.2oi1.

.úhlési a Zmluvné slraY sa odó dnu *innosti Zmuny Ýoi' lpáJ,ii ňó"vl ;;i; ídĚ; ň;i;'žffiřřóÉ v píipade, ak objednávatol do 15 dni od obdížania zmony vop doruči

Článok 12
obchodné tajomstvo

12'3 Poskytovateí je PovinnÝ zaobchádzať s objednávkalni, oocrroonYmiiiecňnickými špecirikáciamí spoj""yri 
"'p,"lr"ro, zmluvy ako s obchodným la.iomslvom,

9.5

9.6

v Žltif,e dňa : 2g.o4.2o21

S vyŠŠie Uvedeným zn€nim VŠ&becných obchodných podmiénok vyjadrujém v celom íozs6h( úplný a neodvolateíný súlrlas
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