Prevádzková zmluva
č. (ďalej len „Zmluva“)
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka
v platnom znení.
Čl.I.
Zmluvné strany

1. Vlastník:

Obec Strečno

So sídlom:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:

Sokolská 487, 013 24 Strečno
Bc. Dušan Štadáni, starosta obce
00321468
2020677615
(ďalej len „vlastník”)

a
2. Prevádzkovateľ:
So sídlom:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:

Obecný podnik služieb Strečno, s. r. o.
Sokolská 487, 013 24 Strečno
Ing. Július Ilovský, konateľ
36439266
2022116679
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
Čl. II.
Úvodné ustanovenia

1. Vlastník je výlučným vlastníkom stavby vyhotovenej v rámci projektu „Zberný dvor Strečno.”.
Stavba podľa predchádzajúcej vety pozostáva zo stavebných objektov:
a) SO 01 Montovaná hala
b) SO 02 Oplotenie
c) SO 03 NN prípojka
d) SO 01 Spevnené plochy
e) SO 02 Dažďová kanalizácia
(ďalej len „stavba“).
2. Vlastník je výlučným vlastníkom manipulačnej techniky zakúpenej v rámci projektu „Zberný
dvor Strečno.”. Manipulačnú techniku podľa predchádzajúcej vety tvoria:
a) Kolesový traktor Zetor Proxima 110 GP, v.č. 000R3B4R41VR01919
b) Čelný nakladač TL240SL v.č. 01033, paletizačné vidly v.č.4422, multilopata v.č.0088
c) Hákový kontajnerový nosič Pronar T185, v.č. SZB1850XXJ1X01222
d) Kontajner č.1 - na drobný stavebný odpad - 2 kusy, v.č. 0405, 0407
e) Kontajner č.2 - na bežný (triedený) odpad - 3 kusy, v.č. 0409, 0410, 0411
f) Kontajner č.3 - na textílie - 1 kus, v.č. 0420
g) Drvič bioodpadu Farmi CH180HF, v.č. 3520803
(ďalej len „manipulačná technika“).
3. Vlastník je výlučným vlastníkom technológie na triedenie zberu odpadov zakúpenej v rámci
projektu „Zberný dvor Strečno”. Technológia na triedenie zberu odpadov podľa
predchádzajúcej vety tvorí Mostová cestná váha, v.č. 1610436.
4. Stavba a manipulačná technika boli zrealizované a zakúpené na základe Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku (NFP) č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/06 zo dňa
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18.01.2017 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.06.2017, v znení Dodatku č. 2 zo dňa 29.01.2018 a
v znení Dodatku č. 3 zo dňa 16.05.2018 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP”), uzatvorenej
medzi vlastníkom ako prijímateľom a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky
ako poskytovateľom v rámci projektu „Zberný dvor Strečno ” (ďalej „projekt”).
5. Prevádzkovateľ je spoločnosť s ručením obmedzeným a vlastník je jej 100%-ný majiteľ.
6. Keďže má vlastník záujem zabezpečiť prevádzkovanie stavby a manipulačnej techniky za
účelom zvýšenia úrovne separovaného zberu v obci Strečno, uzatvára s prevádzkovateľom túto
Zmluvu za nasledovných podmienok:
Čl. III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava základných práv a povinností zmluvných strán súvisiacich
so záväzkom prevádzkovateľa na vlastné nebezpečenstvo, riadne a včas vykonávať pre
vlastníka služby na zabezpečenie prevádzkovania stavby a manipulačnej techniky po dobu
trvania tejto zmluvy.
2. Prevádzkou stavby a manipulačnej techniky podľa tejto Zmluvy sa rozumie sústavné
zabezpečovanie údržby, vykonávanie opráv, manažment, personálne, technické a materiálne
zabezpečenie prevádzky stavby a manipulačnej techniky na základe podmienok dojednaných
v tejto Zmluve za účelom zachovania ich hodnôt a účelu, na ktorý boli určené.
3. Prevádzkovateľ bude prevádzkovať stavbu a manipulačnú techniku na základe a v rozsahu
prevádzkovateľa.
4. Prevádzkovateľ bude prevádzkovanie Zberného dvora vykonávať bezodplatne a nebude mať
žiadne príjmy vyplývajúce z prevádzkovania tohto majetku.
5. Vlastník, t. j. obec, sa za zaväzuje uhrádzať náklady na prevádzku stavby a manipulačnej
techniky prevádzkovateľovi na základe mesačnej refakturácie skutočne vynaložených
výdavkov na prevádzkovanie zberného dvora, stavby a manipulačnej techniky (napr. režijné
náklady, PHM, mzdové náklady povereného pracovníka zberného dvora).
6. Prevádzkovateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil
s rozsahom a povahou činností spojených s prevádzkovaním stavby a manipulačnej techniky
podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky
k ich realizácií, a že disponuje takými oprávneniami, kapacitami a odbornými znalosťami,
ktoré sú k ich vykonaniu potrebné.
Čl. IV.
Práva a povinnosti Zmluvných strán
1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spravovať stavbu a manipulačnú techniku na vlastné náklady a
vlastnú zodpovednosť a zaväzuje sa o zverenú stavbu a manipulačnú techniku riadne starať
a vykonávať všetku potrebnú starostlivosť, tak aby bola zachovaná hodnota stavby
a manipulačnej techniky, v súlade s touto zmluvou, so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, s inými relevantnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s internými
predpismi a pokynmi vlastníka, s platnými technickými normami, s odbornou starostlivosťou
a riadne vyškoleným odborným personálom prevádzkovateľa.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať údržbu a opravy stavby s odbornou starostlivosťou
tak, aby nedošlo k neprimeranému opotrebeniu stavby a manipulačnej techniky.
3. O prevzatí stavby a manipulačnej techniky vyhotovia zmluvné strany odovzdávací a preberací
protokol.
4. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať platné právne predpisy k zabezpečeniu požiarnej
ochrany stavby a manipulačnej techniky a ochrany zdravia svojich zamestnancov pri práci.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať kontroly a opakované revízie stavby a manipulačnej
techniky, ich rekonštrukcie, opravy, resp. riešenie mimoriadnych udalosti.
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6. Prevádzkovateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škody na stavbe a manipulačnej technike
vzniknuté porušením povinností prevádzkovateľa vyplývajúcimi z tejto Zmluvy, resp.
z príslušných právnych predpisov.
7. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení správy stavby a manipulačnej techniky odovzdať
vlastníkovi stavbu a manipulačnú techniku v stave zodpovedajúcom jej obvyklému
opotrebeniu. O odovzdaní stavby a manipulačnej techniky podľa predchádzajúcej vety
vyhotovia zmluvné strany písomný protokol o ich odovzdaní.
8. Prevádzkovateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že bol podrobne oboznámený so Zmluvou
o poskytnutí NFP ako aj všetkými súvisiacimi dokumentmi.
9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje umožniť vlastníkovi plnenie si jeho povinnosti týkajúce sa publicity
a informovanosti o povinnosti o projekte uvedené v článku 5 prílohy č. 1 Zmluvy o NFP,
s ktorou bol prevádzkovateľ oboznámený.
10. Prevádzkovateľ je povinný umožniť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť tretím osobám na to
určeným v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP, a to:
a) poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) útvar vnútorného auditu riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
c) Úrad vládneho auditu,
d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Najvyšší kontrolný úrad, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
h) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
11. Prevádzkovateľ je povinný uhradiť vlastníkovi ako prijímateľovi NFP prípadné sankcie udelené
vlastníkovi pri kontrole podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy alebo v súvislosti
s realizáciou projektu, ktoré budú vlastníkovi udelené výlučne alebo z časti v súvislosti
s činnosťou prevádzkovateľa v zmysle tejto Zmluvy alebo v súvislosti s porušením jeho
povinností podľa tejto Zmluvy ako aj nahradiť vlastníkovi všetku škodu tým spôsobenú.
12. Vlastník sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy nebude zriadené, nevznikne
ani nebude existovať právo tretej osoby (záväzkovo – právnej alebo vecno – právnej povahy),
ktoré by bolo spôsobilé obmedziť prevádzkovanie stavby a manipulačnej techniky.
13. Prevádzkovateľ nie je oprávnený dať stavbu a manipulačnú techniku alebo jej časti do
faktického užívania (nájom, výpožička a pod.) tretej osobe, a rovnako nie je oprávaný zaťažiť
stavbu a manipulačnú techniku alebo jej časť akýmkoľvek právom tretej osoby (záložné,
zádržné právo a pod.), a zároveň prevádzkovateľ nesmie užívať stavbu a manipulačnú techniku
na iné účely (podnikanie) ako na prevádzkovanie pre vlastníka v zmysle udržateľnosti
výsledkov projektu. V prípade porušenia tohto ustanovenia je vlastník oprávnený od zmluvy
okamžite odstúpiť.
14. Majetok nadobudnutý z NFP musí byť v účtovnej evidencii prevádzkovateľa a u na
podsúvahovom účte, t.j. nie je možné meniť povahu vlastníctva počas trvania tejto zmluvy.
15. Zabezpečenie prevádzkovania stavby a manipulačnej techniky formou zmluvy o prevzatí
majetku (stavby a manipulačnej techniky) do prevádzkovania bolo uvedené v žiadosti
a v Zmluve o poskytnutí NFP a uzatvorenie tejto Zmluvy, preto nepredstavuje zmenu
v podmienkach prevádzkovania stavby a manipulačnej techniky, ktorá je predmetom projektu.
Vlastník ako prijímateľ NFP je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
vopred informovať poskytovateľa NFP o tejto zmene.
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Článok V.
Merateľné ukazovatele
Merateľné ukazovatele projektu:
Kód

Názov

P0087

Množstvo vytriedeného komunálneho
odpadu
Zvýšená kapacita pre triedenie t/rok
komunálnych odpadov

P0702

Merná
Celková
jednotka cieľová
hodnota
t/rok
310,7
310,7

Čas plnenia (v
mesiacoch)
12
12

1. Prevádzkovateľ podpisom na tejto Zmluve vyhlasuje, že je podrobne oboznámený so Zmluvou
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) č. OPKZP-PO1-SC111-201610/06 v znení neskorších jej dodatkov a merateľnými ukazovateľmi projektu v súlade s týmto
článkom, a výslovne sa ich zaväzuje napĺňať všetkými svojimi kapacitami v rozsahu tejto
Zmluvy.
2. Prevádzkovateľ je povinný viesť účtovníctvo na analytických účtoch alebo v analytickej
evidencii vedenej v technickej forme za účelom preukázania výstupov z účtovného systému
o účtovaní všetkých skutočností týkajúcich sa prevádzkovania projektu počas obdobia
udržateľnosti, ako je účtovný rozvrh vytlačený z účtovného programu, obraty hlavnej knihy
jednotlivých účtoch, účtovné zápisy z denníka. Prevádzkovateľ bude v súvislosti s prevádzkou
predmetu projektu viesť oddelené účtovníctvo.
3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje minimálne raz ročne predkladať vlastníkovi všetky podklady
potrebné k správnemu a úplnému vypracovaniu monitorovacích správ aj s vyhodnotením
plnenia jednotlivých merateľných ukazovateľov.
Článok VI.
Trvanie a zánik zmluvy
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2023.
2. Táto Zmluva môže byť ukončená rozhodnutím Obecného zastupiteľstva alebo štatutárneho
zástupcu obce o odňatí stavby a manipulačnej techniky z prevádzky prevádzkovateľa pri
porušení podmienok zásad hospodárenia s majetkom obce.
3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje po ukončení tejto Zmluvy odovzdať vlastníkovi stavbu
a manipulačnú techniku v stave zodpovedajúcom spôsobu jej prevádzkovania podľa tejto
zmluvy s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie spolu s kompletnou dokumentáciou, ktorá mu
bola odovzdaná vlastníkom a dokumentáciou obsahujúcou údaje o servise, opravách a pod., a to
v lehote piatich dní odo dňa ukončenia Zmluvy. O odovzdaní stavby, manipulačnej techniky
a dokumentácie vlastníkovi podľa predchádzajúcej vety spíšu zmluvné strany písomný
odovzdávajúci protokol.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si súčinnosť pri plnení tejto zmluvy a to v rozsahu,
v ktorom je poskytnutie súčinnosti od nich možné rozumne požadovať a v ktorom je
poskytnutie tejto súčinnosti účelné.
2. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vzostupne očíslovanými písomnými dodatkami
podpísanými oboma zmluvnými stranami na základe ich vzájomnej dohody.
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3. Na právne pomery neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Z.
z. Obchodný zákonník v platnom znení, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a ďalších relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej
republike.
4. Ak by sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo neplatným alebo
neúčinným, táto skutočnosť v žiadnom prípade neovplyvňuje ani neovplyvní platnosť alebo
účinnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy a zmluvné strany budú považovať za neplatné
alebo neúčinné dotknuté ustanovenia. Zmluvné strany sú povinné nahradiť dotknuté
ustanovenia novým znením, ktoré bude významovo najbližšie zodpovedať účelu sledovanému
neplatným alebo neúčinným ustanovením tejto Zmluvy.
5. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých 2 sú určené pre vlastníka
a 2 pre prevádzkovateľa.
6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.strecno.sk v súlade s ustanovením § 269 ods.2
zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka.
7. Prevádzkovateľ berie na vedomie, že vlastník je povinnou osobou podľa zák. č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a súhlasí so zverejnením
a sprístupnením obsahu tejto Zmluvy.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok, že bola nimi prečítaná, je im zrozumiteľná a vyjadrujúca ich vôľu a preto ju na znak
súhlasu slobodne a vážne svojimi podpismi potvrdzujú.

V Strečne, dňa 27.3.2019

Za vlastníka:

.......................................
Bc. Dušan Štadáni
starosta obce

V Strečne, dňa 27.3.2019

Za prevádzkovateľa:

.............................................
Ing. Július Ilovský
konateľ spoločnosti
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