
Poskytovateľ: 

Spoločnosť:   KOSIT a.s.  

Sídlo:  Rastislavova 98, 043 46 Košice 

V zastúpení:   Ing. Lucia Šprinc, Ing. Branislav Šprinc, na základe poverenia 

Zapísaná v:  Obch. reg. OS Košice I, Odd.: Sa, Vl. č.: 1169/V 

    IČO: 36 205 214 DIČ: 2020061461 IČ DPH: SK2020061461 

Bankové spojenie:   Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001 

Poverený zástupca:    Ing. Lívia  Kundrátová 

Kontakt:   Telefón: 421 917 505 379, Email: kundratova@kosit.sk 

(ďalej len "poskytovateľ").     

 Objednávateľ:   

Obec:   Obec Hýľov 

Sídlo obecného úradu:   Hýľov 21, 044 12 Nižný Klátov 

    IČO: 00324230 DIČ: 2021235997  IČ DPH: x 

Bankové spojenie:   Tatra Banka a.s. BIC: x 

IBAN:   SK4311000000002620752229 

Poverený zástupca:   Júlia Kočíková 

Kontakt:   Telefón: 0918 656 974, E-mail: hylov@centrum.sk 

(ďalej len „objednávateľ“), (ďalej spolu „zmluvné strany“) 

ČLÁNOK I - Predmet zmluvy 

1. Za účelom doplnenia poskytovania služieb podľa osobitnej zmluvy (zber a odvoz komunálneho odpadu) sa zmluvné strany dohodli, že poskytovateľ 

pre objednávateľa: 

a) dodá a zabezpečí inštaláciu čipov na jednotlivé zberné nádoby umiestnené na území obce objednávateľa v celkovom počte 

203 ks  (ďalej aj ako „čipový systém“) a následne  

b) bude vykonávať dynamické  váženie odpadu v týchto zberných nádob prostredníctvom elektronického čipového systému, 

to všetko za podmienok podľa tejto zmluvy. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že čipy inštalované na jednotlivé zberné nádoby sú vo 

vlastníctve poskytovateľa. 

2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť poskytovateľovi prístup k zberným nádobám určeným na inštaláciu čipového systému, potvrdiť 

vykonanie inštálacie a zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu za podmienok dojednaných v tejto zmluve. 

ČLÁNOK II – Miesto a spôsob plnenia 

1. Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je katastrálne územie obce - objednávateľa. 

2. Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovateľ bude služby zberu a odvozu komunálneho odpadu vykonávať už len prostredníctvom 

elektronického čipového systému, tzn. každá zberná nádoba v obci určená na zber odpadu musí byť vopred vybavená jedinečným čipom, 

ktorého inštaláciu zabezpečuje poskytovateľ na vlastné náklady 

3. Inštalácia čipov podľa čl. I. tejto zmluvy bude realizovaná v mieste a čase na základe operatívnej dohody zmluvných strán (postačí e-mailom) po 

uzatvorení tejto zmluvy. Odovzdanie a nainštalovanie dohodnutého počtu čipov si zmluvné strany vzájomne potvrdia písomne na preberacom 

protokole. 

4. Objednávateľ berie na vedomie, že dňom odovzdania čipov prechádza naňho nebezpečenstvo vzniku škody a náhodného zhoršenia veci na nich. 

5. V prípade požiadavky objednávateľa o inštaláciu čipov v počte nad rámec tejto zmluvy, je objednávateľ povinný doručiť poskytovateľovi osobitnú 

objednávku (postačí e-mailom) a za doobjednané čipy zaplatiť cenu podľa dohodnutého cenníka, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. Dodanie a inštalácia čipov v takom prípade bude predmetom osobitnej dohody zmluvných strán. 

ČLÁNOK III – Cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli (v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení), že poskytovateľ zabezpečí čipy a vykoná inštaláciu čipov 

podľa tejto zmluvy na svoje náklady. Rovnako tak službu dynamického váženia odpadu v zberných nádob prostredníctvom elektronického 

čipového systému bude poskytovateľ poskytovať objednávateľovi na svoje náklady.   

2. V prípade podľa čl. II ods. 4 tejto zmluvy (dodatočná objednávka) jednotková cena čipov je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

3. Ceny podľa tohto článku sa rozumejú bez DPH, ktorú poskytovateľ vyúčtuje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v 

čase vzniku daňovej povinnosti, najmä v zmysle z. č. 122/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”). 

 

  
  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ČIPOVÉHO SYSTÉMU č. ZM-KO-OD-22-0161/OBEC 

  uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami (ďalej ako “zmluva”) 



ČLÁNOK IV – Platobné podmienky 

1. Objednávateľ vyhlasuje, že predmet zmluvy bude financovaný výlučne z prostriedkov obce v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o odpadoch 

a súvisiacich právnych predpisov a v zmysle platného a účinného VZN. 

2. Cenu za služby podľa čl. III tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry - riadneho daňového dokladu so všetkými 

náležitosťami v zmysle zákona o DPH, vystavenej zhotoviteľom najneskôr do 15 dní od poskytnutia služby. 

3. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že originál faktúry (aj zálohovej) poskytovateľ odošle objednávateľovi výlučne v elektronickej 

forme na e-mailovú adresu objednávateľa: hylov@centrum.sk.  Poskytovateľ vyhlasuje, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou 

faktúry v papierovej forme, bude odosielaná vo formáte PDF a bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s ust. §71 a nasl. zák. č. 

222/2004 Z.z. o DPH platnými v čase jej odoslania. Ďalšie podmienky o elektronickej faktúre sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach 

poskyotvateľa. 

4. Lehota splatnosti faktúry je 30 od jej doručenia. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o DPH, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju na opravu a/alebo doplnenie najneskôr do 5 dní od jej doručenia. V takom prípade lehota splatnosti začne plynúť až doručením 

opravenej faktúry objednávateľovi. Lehota na vrátenie faktúry podľa tohto odseku je dodržaná, ak objednávateľ v uvedenej lehote odovzdá túto 

faktúru na poštovú prepravu. 

5. Dňom zaplatenia faktúry v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy v prospech bankového účtu poskytovateľa. 

6. V prípade omeškania s úhradou faktúry je poskytovateľ oprávnený požadovať aj zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za 

každý deň omeškania. 

7. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 60 dní odo dňa splatnosti, poskytovateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy, 

nakoľko sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti s tým a 

má nárok na zaplatenie všetkých služieb poskytnutých objednávateľovi do dňa účinnosti odstúpenia. 

ČLÁNOK V – Záväzky zmluvných strán 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a) dodať čipy plne spôsobilé na dohodnuté užívanie a vykonať ich inčtaláciu na zberné nádoby, 

b) vykonávať dohodnuté služby s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne a včas, 

c) bezodkladne písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie služby (postačí e-mailom). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje:  

a) umožniť a strpieť inštaláciu čipového systému poskytovateľom na zberné nádoby,  

b) nevykonávať na čipoch žiadne zmeny alebo úpravy, 

c) zabezpečiť ochranu čipov a celého čipového systému pred zničením, poškodením, stratou a odcudzením; akékoľvek poškodenie, zničenie, 

stratu, vadu alebo odcudzenie, či iné znefunkčnenie čipového systému je objednávateľ povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi 

(postačí e-mailom),  

d) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť, znemožniť a/alebo zabrániť poskytovateľovi v riadnom plnení tejto zmluvy, 

e) poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení povinností podľa tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ berie na vedomie, že počas trvania tejto zmluvy alebo do uplynutia piatich (5) rokov od účinnosti tejto zmluvy, podľa tohto, ktorý prípad 

nastane skôr, nie je oprávnený dať čipový systém (vrátane čipov) do užívania tretej osobe, okrem pôvodcov komunálneho odpadu pochádzajúceho z 

územia obce, vrátane triedených zložiek odpadu. 

4. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva spoločnosť KOSIT a.s. so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, a to v súlade s článkom 6 

ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytovateľ spracúva 

osobné údaje dotknutých osôb za účelom správy databázy informácií z čipov na základe osobitnej zmluvy s objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje 

informovať obyvateľov obce o spôsobe a spracúvaní osobných údajov za účelom zberu a odvozu odpadu prostredníctvom čipového systému tak, ako je 

uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

ČLÁNOK VI – Doba trvania 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 5 rokov, počnúc dňom jej účinnosti. 

2. Zmluvné sa dohodli, že uplynutím dohodnutej doby trvania sa zmluva predlžuje na rovnaké obdobie, a to aj opakovane. To neplatí v prípade, ak 

niektorá zo zmluvných doručí druhej strane písomnú výpoveď zo zmluvy a to najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím doby jej trvania. 

3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno predčasne ukončiť: 

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ku dňu uvedenému v tejto dohode; 

b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy alebo zákona, 

4. Každá zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od zmluvy vždy v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatne poruší svoje povinností 

stanovené touto zmluvou, platnou legislatívou a Obchodným zákonníkom. 

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva stráca platnosť a účinnosť ku dňu ukončenia platnosti a účinnosti ZM-KO-OD-19-0979 zo dňa 

10.03.2020 v znení neskorších zmien a dodatkov, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami tejto zmluvy. 

7. Ukončením zmluvy ktorýmkoľvek spôsobom nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

8. V prípade, ak objednávateľ nebude využívať služby poskytovateľa, tak ako sú špecifikované v článku I tejto zmluvy počas piatich (5) rokov od 

účinnosti tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi náhradu nákladov so zavedením čipového systému,a to náhradu vo výške 

3,00 EUR za inštaláciu každého jedného (1) naistalovaného čipu a náhradu časti obstarávacích nákladov vo výške 1,00 EUR za každý jeden (1) 

nainštalovný čip za každých aj neukončených dvánasť (12) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (technický rok), v ktorých objednávateľ 

nebude vyžívať služby poskytovateľa počas piatich (5) rokov od účinnosti tejto zmluvy. Náhradu nákladov poskytovateľ vyúčtuje objednávateľovi 

osobitnou faktúrou; zaplatením náhrady nákladov objednávateľom poskytovateľovi prejdu čipy, bez ďalšieho, do vlastníctva objednávateľa.” 



9. V prípade, ak sa zmluva neskončí pred uplynutím 5 rokov od účinnosti tejto zmluvy, všetky čipy nainštalované na zberných nádobach podľa tejto 

zmluvy prejdu, bez ďalšieho, do vlastníctva objednávateľa, a to uplynutím piatich (5) rokov od účinnosti tejto zmluvy. 

Článok VII - Mlčanlivosť 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že pri plnení tejto zmluvy budú mať prístup k informáciám týkajúcim sa druhej zmluvnej strany (ďalej len 

„dotknutá zmluvná strana”) a jej podnikania, najmä k informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, 

organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s 

činnosťou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v 

jej súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, rovnako ak ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v 

zmysle § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné informácie”). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonajú všetky opatrenia na zabezpečenie utajenia dôverných informácií v súvislosti s touto zmluvou a vzájomnou 

korešpondenciou v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa zaväzujú, že splnenie účelu tohto článku:  

a) budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s dôvernými informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, 

tieto dôverné informácie bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej 

osobe neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo iného nevyužiť, 

b) písomne oznámia dotknutej zmluvnej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku konfliktu záujmov s dotknutou zmluvou 

stranou, 

c) použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie účelu podľa tejto zmluvy, 

d) obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom, ktorí sú určení na plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorých 

zabezpečujú dodržiavanie dôvernosti týchto informácií a povinností s tým súvisiacich, 

e) o každom sprístupnení dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi budú 

informovať dotknutú zmluvnú stranu, pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú vykonávať so všetkou potrebnou odbornou starostlivosťou. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania poškodzujúceho dobrú povesť, dobré meno alebo záujmy poskytovateľa, ako aj 

akejkoľvek formy ovplyvňovania existujúcich či potenciálnych klientov poskytovateľa s cieľom ukončenia alebo obmedzenia spolupráce 

sposkytovateľom, a to i po skončení tejto Zmluvy. 

4. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto článku je dotknutá zmluvná strana oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany za 

každé takéto porušenie, a to aj opakovane, zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 €, a to v lehote určenej vo výzve na jej úhradu. Zaplatením 

zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej dotknutej zmluvnej strane porušením týchto povinností. 

5. Tento článok zmluvy sa nevzťahuje na zverejňovanie, sprístupňovanie a poskytovanie informácii objednávateľom, ak povinnosť zverejňovať, 

sprístupňovať alebo poskytovať informácie mu vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä, no nie výlučne zo z. č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

6. Záväzok zachovať mlčanlivosť o dôverných informáciách pretrváva v priebehu trvania tejto zmluvy a neobmedzene aj po zániku zmluvy. 

ČLÁNOK VIII – Záverečné ustanovenia 

1. Adresou pre doručovanie sa rozumie adresa sídla ako aj e-mailová adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy, pričom každú zmenu je dotknutá strana 

povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností platí, že zmena adresy nebola preukázateľne oznámená. 

2. Písomnosť doručovaná elektronicky podľa tejto zmluvy sa považuje za doručenú najneskôr dňom nasledujúcim po dni jej odoslania. Písomnosť 

doručovaná poštou sa považuje za doručenú aj dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, bez ohľadu na dôvod jej nedoručenia, i keď sa adresát o nej 

nedozvie. 

3. Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tiež Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KOSIT, a.s. (ďalej len „VOP“), “), ktoré sú 

záväzné pre obidve zmluvné strany, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. Odlišné dojednania obsiahnuté v zmluve majú vždy prednosť pred 

ustanoveniami VOP 

4. Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami VOP, zákona o odpadoch v platnom znení, súvisiacimi 

právnymi predpismi a Obchodným zákonníkom v tomto poradí. 

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy budú Zmluvné strany, súd alebo iné kompetentné orgány považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, 

potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady, ako aj ostatné 

ustanovenia tejto Zmluvy zostávajú v platnosti. Zmluvné strany budú v takom prípade postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za 

nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálnej možnej miere rešpektovaný a pre Zmluvné strany právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho 

právnu vymáhateľnosť. 

6. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne vo forme dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. To neplatí v 

prípadoch stanovených touto zmluvou, najmä pri zmene poverených osôb zmluvných strán a pri zmene obsahu príloh tejto zmluvy z dôvodu zmeny 

príslušných právnych predpisov alebo príslušných povolení na prevádzku určeného zariadenia, kedy tieto môžu byť menené jednostranným 

oznámením doručeným druhej zmluvnej strane. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s 

ust. §47a zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, o čom objednávateľ upovedomí poskytovateľa (postačí e-mailom). 

8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu. 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu v celom rozsahu porozumeli a nemajú k nemu výhrady ani ďalšie pripomienky, že 

ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzavretá pod nátlakom, ani v tiesni a ani za 

nevýhodných podmienok, ich prejav vôle je určitý a zrozumiteľný, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

   

 

 



  PRÍLOHY 

1. Cenník čipov 

2. Informovanie o pracúvaní osobných údajov v súvislosti so zberom, odvozom a spracovaním zmesového komunálneho odpadu 

3. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KOSIT a.s. 

4. Poverenie pre Ing. Lucia Šprinc a Ing. Branislav Šprinc - kópia 

 

 

 
Za poskytovateľa  Za objednávateľa 

V Košiciach dňa 21.03.2022   

 
V …………………………………………………. 
 
Dňa ………………………………………………. 

   
 
 
 
 
 

  

    
KOSIT a.s.  Obec Hýľov 

Ing. Lucia Šprinc a Ing. Branislav Šprinc  Júlia Kočíková 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Príloha č. 1 

ZMLUVE O POSKYTNUTÍ ČIPOVÉHO SYSTÉMU č. ZM-KO-OD-22-0161/OBEC 
 

 
A/  Jednotková cena čipov v prípade dodatočnej objednávky nad rámec počtu dohodnutého v zmluve 

Položky  čipového systému pre komunálny odpad Jednotka Jednotková cena 

Čipy na plastové nádoby na komunálny odpad 120/240l €/ks 1,40 € 

Čipy na plechové nádoby na komunálny odpad 120/240l €/ks 2,40 € 

Čipy na nádoby na komunálny odpad 1100l €/ks 2,40 € 

Inštalácia čipov na komunálny odpad €/ks 2,00 € 

Správa čipov na komunálny odpad na rok €/ks 1,50 € 

 
  
 
 

  
 
 
 

Za zhotoviteľa  Za objednávateľa 

V Košiciach dňa 21.03.2022   

 
V …………………………………………………. 
 
Dňa ………………………………………………. 

   
 
 
 
 
 

  

    

KOSIT a.s.  Obec Hýľov 
Ing. Lucia Šprinc a Ing. Branislav Šprinc  Júlia Kočíková 

 

 


