
Zmluva
o prevádzkovaní Zberného dvora vo Fiľakove na ul. Družstevnej č. 50D
uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
s primeraným použitím ust. § 9c a 9d zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v žnem neskorších

predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN):

Prevádzkovateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
číslo účtu:

Článok I.
Zmluvné strany

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Mgr. Attila Agócs, PhD. - primátor mesta Fiľakovo
00316075
2021115052
neplatca DPH
OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo
SK95 5200 0000 0000 0817 4961 {ďalej len „ Objednávateľ)

Verejnoprospešné služby, Fiľakovo
(príspevková organizácia mesta)
Farská lúka č. 3, 986 01 Fiľakovo
Ing. Vince Erdós -  riaditeľ
30232392
2021097529
SK2021097529
OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo
SK12 5200 0000 0000 0836 6672 (ďalej len „ Prevádzkovateľ)

Článok II.
Preambula

1. Objednávateľ je samostatný územný samosprávny celok s postavením mesta, ktorý má 
v zmysle ust. §4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
popri iných povinnostiach aj zákonnú povinnosť pri výkone samosprávy mesta a to zabezpečiť 
verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom, udržiavať čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, 
zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a 
miestnu verejnú dopravu.

2. Objednávateľ je úspešným prijímateľom projektu „Zefektívnenie existujúceho systému 
separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo, Kód ITMS :
24140110285“ v rámci ktorého došlo okrem iného aj k vybudovaniu Zberného dvora vo 
Fiľakove na ul. Družstevnej č. 50D. Celková projektová aktivita predstavuje pre stavebnú časť 
hodnotu 617 767,75 EUR a pre technologické zariadenia hodnotu 432 659,00 EUR.

3. Prevádzkovateľ je príspevkovou organizáciou založenou Mestom Fiľakovo dňa 28.05.1992 za 
účelom zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb v tých oblastiach na území mesta, 
ktoré podľa zákonov a iných právnych predpisov sú povinnými verejnými úlohami mestskej 
samosprávy. Účelom založenia Prevádzkovateľa v súlade so zriaďovacou listinou spoločnosti 
Prevádzkovateľa je aj zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti odpadového hospodárstva.



Článok III.
Predmet zmluvy

4. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb v oblasti prevádzkovania Zberného dvora na 
odber odpadov pre potreby mesta -  objednávateľa. Zberný dvor bude Prevádzkovateľ 
prevádzkovať na adrese Družstevná ulica č. 50D, Fiľakovo so stanovenou prevádzkou v súlade 
splatnou legislatívou, v zmysle podmienok tejto zmluvy a Prevádzkového poriadku pre 
prevádzku Zberný dvor Fiľakovo zo dňa 22.02.2016. Podrobný rozpis majetku súvisiaceho 
s prevádzkovaním Zberného dvora tvorí prílohu k tejto zmluve.

1. Prevádzkovaním Zberného dvora podľa tejto zmluvy sa rozumie prevádzkovanie zariadenia na 
zber odpadov - Zberného dvora s právoplatným rozhodnutím orgánov štátnej správy v zmysle 
platnej legislatívy a v zmysle Prevádzkového poriadku.

2. Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej uvedených sa Prevádzkovateľ zaväzuje 
vykonávať komplexnú prevádzku a údržbu Zberného dvora a zabezpečovať vo svojom mene 
výkon činnosti v oblasti odpadového hospodárstva a to všetko v záujme zabezpečovania 
potrieb obyvateľov mesta Fiľakovo.

Článok IV.
Doba plnenia zmluvy

1. Zmluva na prevádzkovanie Zberného dvora sa uzatvára na dobu určitú a to 5 (slovom: päť) 
rokov odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe dohody zmluvných strán je možné trvanie Zmluvy 
predĺžiť a to aj opakovane a to na návrh ktorejkoľvek zo zmluvných strán doručený druhej 
zmluvnej strane pred uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy.

3. Platnosť zmluvy končí:
3.1 Uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy.
3.2 Dohodou oboch zmluvných strán.
3.3 Uzatvorením inej vzájomnej zmluvy, ak sa obe zmluvné strany tak dohodnú.
3.4 Ak Prevádzkovateľ zanikne bez právneho nástupcu, alebo ak stratí Prevádzkovateľ 

oprávnenie na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi.

4. V prípade, ak niektorá zo Zmluvných strán poruší ustanovenia tejto Zmluvy je Zmluvná strana, 
ktorá Zmluvu neporušila oprávnená v prípade, že Zmluvná strana, ktorá porušila Zmluvu, 
nevykoná nápravu ani po písomnom upozornení v náhradnej primeranej lehote poskytnutej jej 
druhou Zmluvnou stranou, odstúpiť od Zmluvy.

5. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej 
Zmluvnej strane na adresu jej sídla uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy alebo v prípade jeho 
zmeny, oznámenému druhej zmluvnej strane.

Článok V.
Cena -  finančné plnenie

1. Objednávateľ poskytuje Prevádzkovateľovi za vykonanie celej činnosti v oblasti odpadového 
hospodárstva odplatu vo forme mesačného príspevku v zmysle schváleného rozpočtu 
Objednávateľa.



2. Mesačný finančný príspevok je splatný najneskôr do 22. dňa bežného mesiaca bezhotovostným 
prevodom v prospech účtu Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

3. Výšku ročného príspevku pre Poskytovateľa na ďalšie roky stanoví Objednávateľ rozpočtom 
schváleným vždy pre aktuálny rok.

Článok VL
Povinnosti zmluvných strán

1. Prevádzkovateľ Zberného dvora bude viesť evidenciu odpadov prijatých do Zberného dvora od 
jednotlivých pôvodcov objednávateľa v zmysle platnej legislatívy.

2. Prevádzkovateľ Zberného dvora zabezpečí zber, prepravu a nakladanie s komunálnym 
odpadom na území mesta Fiľakovo v zmysle platnej legislatívy a Prevádzkového poriadku.

3. Objednávateľ poskytne Prevádzkovateľovi služieb potrebnú súčinnosť podaním potrebných 
informácii Zmluvy a je povinný informovať Prevádzkovateľa o prípadných zmenách 
dotýkajúcich sa predmetu zmluvy.

4. Objednávateľ sa zaväzuje vytvárať Prevádzkovateľovi vhodné podmienky na výkon činnosti 
Prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť podľa tejto Zmluvy.

Článok VII.
Osobitné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ berie na vedomie, že v prípade, ak by služby spojené sprevádzkovaním 
majetku Zberného dvora by boli zo strany tretej osoby vykonávané za odplatu, v ktorej by boli 
zahrnuté jej všetky náklady spojené sprevádzkovaním tohto majetku, všetky čisté príjmy 
vyplývajúce z prevádzkovania tohto majetku budú výlučne príjmom Objednávateľa.

2. Prevádzkovateľ sa bude o zverený majetok riadne starať a vykonávať všetku potrebnú 
starostlivosť pre zachovanie jeho hodnoty a účelu na ktorý bol určený.

3. Zverením majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného zNFP alebo z jeho časti 
Prevádzkovateľovi nesmie byť dotknuté vlastnícke právo Objednávateľa k predmetu 
prevádzkovania počas celej doby trvania prevádzkovej zmluvy. Prevádzkovateľ nie je 
oprávnený dať Predmet prevádzkovania do nájmu, výpožičky ani iného faktického užívania 
tretej osobe, a takisto nie je oprávnený zaťažiť majetok, ktorý je predmetom prevádzkovania, 
akýmkoľvek právom tretej osoby. V prípade porušenia tohto ustanovenia je Objednávateľ 
oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy.

4. Zverený majetok Prevádzkovateľ nesmie užívať na iné účely ako na prevádzkovanie pre 
Objednávateľa v zmysle udržateľnosti výsledkov projektu. Majetok nadobudnutý z NFP musí 
byť vždy v účtovnej evidencii Objednávateľa, t.j. nie je možné meniť jeho povahu vlastníctva 
(do 5 rokov od ukončenia realizácie projektu).

5. Prevádzkovateľ umožní výkon kontroly a poskytne súčinnosť osobám oprávneným a to :
a) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby,
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,



d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ.

6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržať a napĺňať ciele Projektu minimálne po dobu piatich 
rokov od finančného ukončenia Projektu v závislosti od cieľov a dopadových ukazovateľov v 
Predmete podpory napr.:

• výstupom Projektuje 1 zberný dvor a 23 nových zberných stanovíšť
• počet novovytvorených pracovných miest obsadených MRK v dôsledku realizácie 

Projektu je 2 pracovné miesta, čo je merateľný ukazovateľ projektu v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 045/4.1MP/2013, povinnosť 
udržania týchto pracovných miest je min. 5 rokov po finančnom ukončení Projektu

• že počet vyseparovaných zložiek je min. 591t/ročne, čo je merateľný ukazovateľ 
Projektu v zmysle Zmluvy č. 045/4.1MP/2013 je plánovaný dosiahnuť v roku 2020, 
povinnosť udržania tohto ukazovateľa je min. 5 rokov po finančnom ukončení projektu.

• že dopadom z prevádzkovania zvereného majetku je množstvo upravených 
komunálnych odpadov 195t/rok, čo je merateľný ukazovateľ dopadu v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 045/4.1MP/2013 je plánovaný 
dosiahnuť v roku 2020 povinnosť udržania tohto ukazovateľa je min. 5 rokov po 
finančnom ukončení Projektu.

7. Raz ročne najneskôr do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roku je Prevádzkovateľ povinný 
predkladať Objednávateľovi podrobný výkaz príjmov a výdavkov a sumárnu správu o stave 
zvereného majetku, ako aj informáciu o napĺňaní merateľných ukazovateľov.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými dokumentmi na ktoré Zmluva o poskytnutí 
NFP odkazuje, s podmienkami definovanými v príslušnej Výzve ako aj s povinnosťami 
Objednávateľa, ktoré mu vyplývajú so Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej 
obsahu porozumeli, že bola uzavretá na základe ich právnej a slobodnej vôle, určite, vážne, 
zrozumiteľne, bez omylu v osobe alebo predmete úkonu, nebola uzavretá v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisom tejto zmluvy.

2. Túto zmluvu a je prílohy možno meniť alebo dopĺňať len na základe dodatkov, ktoré musia 
mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

3. Právne vzťahy touto zmluvou osobitne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi 
predpismi mesta Fiľakovo.

4. Zmluvné strany zároveň berú na vedomie, a bezvýhradne potvrdzujú, že na základe tejto 
Zmluvy sa Prevádzkovateľ nestáva správcom majetku Mesta Fiľakovo v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Prevádzkovateľ pri 
vykonávaní činnosti podľa tejto Zmluvy koná vo svojom mene.



5. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane 3 
a Prevádzkovateľ 2 rovnopisy.

Vo Fiľakove, dňa 04.04.2016

za Objednávateľa: za Prevádzkovateľa:

Mgr. Attila Agócs, PhD. Ing. Vince Erdôs
primátor mesta riaditeľ

Verejnoprospešné služby Fiľakovo


