
ZMLUVA č. SOŠ obchodu a služieb/2020/Pr 
uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka 

 

 

Čl. 1:   Zmluvné strany 
 

Vykonávateľ:  
Firma    Profeko s.r.o. 
Sídlo   Školská 427/14, Radošina 95605 
IČO   50 763 571 
DIČ   2120458703 
IČ DPH  SK2120458703 
Bankové spojenie ČSOB, a.s., Piešťany 
IBAN   SK52 7500 0000 0040 2436 7411 
Tel. číslo  00 421 907 422 173  
Štatut. zástupca Mgr. Marek Vražba 
 

 
(ďalej len „vykonávateľ“) 
 
Objednávateľ: 

Firma   Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Sídlo   T.Vansovej č. 2, Topoľčany 95501 
IČO   00 893 480 
DIČ   2020419665 
IČ DPH    
Bankové spojenie    Štátna pokladnica, Bratislava 
IBAN    SK94 8180 0000 0070 0030 8066 
 
Tel. číslo  00 421 903 238 389 – Lomov Štefan 
Opráv. zástupca Mgr. Milan Naňo  - riaditeľ 

 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 

Čl.  2:   Predmet zmluvy č. 1 
 

2.1 Predmetom zmluvy sú inžinierske a poradenské služby v oblasti odpadového 
hospodárstva pre objednávateľa. 

 
Odpadové hospodárstvo 
 

1. Fyzické prehliadky priestorov objednávateľa v nadväznosti na plnenie 
povinností vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z. z. (zákona o odpadoch) 
v znení neskorších zmien a vykonávacích predpisov. 

2. Vypracovanie, doplnenie a aktualizácia existujúcich dokladov súvisiacich 
s odpadovým hospodárstvom na základe dohody medzi zmluvnými stranami. 

3. Dohľad nad vedením evidencie o odpadoch a spracovanie Ohlásenia o vzniku 
odpadov a nakladaní s ním v termíne a v rozsahu podľa zákona o odpadoch 
a vykonávacích predpisov. 



4. Zaškolenie, preškolenie a priebežné usmerňovanie zamestnancov z oblasti 
nakladania s odpadmi podľa dohody medzi zmluvnými stranami. 

5. Poradenská činnosť v rozsahu platnej zmluvy. 
6. Zastupovanie objednávateľa voči orgánom štátnej správy počas schvaľovania 

potrebných dokumentov vypracovaných v rámci zmluvy a v prípade kontroly 
orgánmi štátnej správy v oblasti životného prostredia. 

7. Konzultačná činnosť v oblasti právnych predpisov. 
 

Predmet zmluvy č. 2 
 

2.2  Predmetom zmluvy je záväzok vykonávateľa vykonávať, alebo zabezpečovať 
služby v oblasti odpadového hospodárstva (zber a preprava odpadu) a to v 
rozsahu jeho platných súhlasov, povolení a registrácií. Uvedené súhlasy, 
povolenia a registrácie budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Konkrétny 
predmet a podmienky plnenia zmluvy podľa bodu 2.2 budú popísané v 
prílohách k tejto zmluve. 
 

Čl.  3:   Termín plnenia zmluvy 
 
3.1 Termín plnenia zmluvy bude závisieť od charakteru vykonávaných prác, 

priebežne počas kalendárneho roka. 
 

Čl.  4:   Povinnosti objednávateľa služby 
 

4.1 Objednávateľ služby je povinný poskytnúť vykonávateľovi maximálnu súčinnosť, 
a to hlavne:  

1. Umožniť mu vstup do priestorov a miest, kde má vykonávať dohľad. 
2. Pravdivo a s dostatočným predstihom ho informovať o všetkých podstatných 

skutočnostiach týkajúcich sa činností prevádzky, ktoré majú vplyv na predmet 
zmluvy. 

3. Umožniť mu nazerať do dokumentácie, týkajúcej sa životného prostredia. 
4. V prípade ohlásenia sa kontroly zo strany orgánov štátnej správy, túto 

skutočnosť bezodkladne ohlásiť vykonávateľovi. 
 

Čl.  5:   Povinnosti dodávateľa služby 
 

5.1 Vykonávateľ berie na vedomie, že informácie poskytnuté objednávateľom sú 
dôverné a nesmie ich poskytnúť tretím osobám a chrániť ich pred zneužitím.  

5.2 Výnimkou je poskytnutie týchto informácií pri oficiálnom styku s pracovníkmi 
štátnej správy a tretím stranám s ktorými dodávateľ písomne súhlasil.  

 
Čl.  6:   Cena 

 
6.1 Cena za poskytnuté služby, podľa čl. 2.1 tejto zmluvy je nasledovná: 

 
 

166,00,-€/rok 
 

 



6.2 Cena za poskytnuté služby, podľa čl. 2.2, čiže za službu zber odpadu zaplatí 
dodávateľ vykonávateľovi cenu, ktorá tvorí predmet príloh k tejto zmluve na 
základe daňového dokladu.  

6.3 Cena za poskytnuté služby, podľa čl. 2.1 bude dodávateľovi účtovaná vždy 
začiatkom účtovného obdobia. Účtovné obdobie je stanovené na 12 mesiacov 
a začína plynúť od 1.januára. 

6.4 Cena za poskytnuté služby, podľa čl. 2.2 bude dodávateľovi účtovaná priebežne 
počas roka, v závislosti na vykonaných prácach.  

6.5 Splatnosť faktúr je 14 dní. 
6.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dojednanom termíne, 

zaplatí objednávateľ úrok s omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.  
6.7 V prípade, že bude meškanie s úhradou faktúry viac ako jeden kalendárny 

mesiac, môže dodávateľ prerušiť plnenie zmluvy do doby uhradenia záväzkov. 
6.8 K cene sa účtuje DPH podľa aktuálne platnej legislatívy. 
6.9 Odberateľ sa zaväzuje za služby podľa bodu 2.2 vystaviť faktúru vystaviť do 15 

dní po skončení príslušného mesiaca a to sumárnou faktúrou. 
 

Čl.  7:   Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

7.1 Zmluva nezbavuje zodpovednosti v oblasti odpadového hospodárstva vedúcich 
pracovníkov objednávateľa na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu svojich 
funkcií. Spoločnosť Profeko s.r.o. nepreberá hmotnú ani morálnu zodpovednosť 
za akékoľvek činnosti, ktoré bude vykonávať objednávateľ počas platnosti 
zmluvy.  

7.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
7.3 Obe strany môžu zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná 

doba je dvojmesačná. 
7.4 Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť 

1.1.2020. 
7.5 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jedno vyhotovenie pre dodávateľa 

a druhé pre vykonávateľa. 
 
 

V Radošine, dňa.20.12.2019                V Topoľčanoch,  dňa 20.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------   ---------------------------------------------- 
          Mgr. Marek Vražba                                             Mgr.Milan Naňo 
štatutárny zástupca vykonávateľa                        riaditeľ 


