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Z M L U V A
O ODVOZE A NEŠKODNOM ODSTRÁNENÍ
VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV

A ZMLUVA O POSKYTNÚ TL^TÁTN E J POMOCI

uzavretá dnešného dňa v zmysle úst. §261, §269 ods.2 Obchodného zákonníka

Objednávateľ: Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Sídlo: Hlavná 339 07664 Zemplínska Teplica

Na základe zriaďovacej listiny
zastúpený: Ing. Ivan Seňko - štatutár
č.účtu (IBAN): fltfiífe.. Ofe„Ärf

IČO: 31 256 481 IČ DPH: SK 2021 71 0592
Farmy (registr. číslo CEHZ): Zeplín. Teplica (304939), Veľké Ozorovce (205397), Egreš (205395)

kontaktná osoba kontakt - telefón mail
MVDr. Štefan Onda 0905 492 432 sppno@slovanet.sk

a
Poskytovateľ služby: VÁS s.r.o.
Sídlo: Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline
v oddieli Sro, vo vložke č. 1232/L

zastúpený: Ing. Alexandra Krajčíová Orčíková - konateľka
č.účtu (IBAN): SK60 7500 0000 0040 0369 0068

IČO: 31 587 666 IČ DPH: SK 2020 44 3810
ktorí vyhlásili, že sú k uzatváranému právnemu úkonu oprávnení a k právnym úkonom v plnom rozsahu spôsobilí, a to za
týchto podmienok:

I. Predmet zmi'jvv
1. Na základe tejto zmluvy v súlade s ust.§29,37 a nasl.zák.č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a Nariadenia ES

č.1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov (ďalej len VŽP), ktoré
nie sú určené na ľudskú spotrebu (ďalej len Nariadenia č.1069/2009) a Schémy štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu
mŕtvych hospodárskych zvierat č. SA.55372(2019/XA) (ďalej len „schéma štátnej pomoci"), sa poskytovateľ služby zaväzuje,
že objednávateľovi zabezpečí nasledovné služby tak, aby nedochádzalo k ich škodlivému pôsobeniu na životné prostredie,
a to: zber a prepravu VŽP (v schéme štátnej pomoci definované ako odstránenie) a ich odstraňovanie (v schéme štátnej
pomoci definované ako likvidácia) za splnehia podmienky, že VŽP nie sú staršie ako 24 hodín, resp. nevykazujú známky
rozkladu a sú vhodné na ďalšie spracovanie.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť uvedené služby vo vlastnom mene alebo prostredníctvom zmluvného prepravcu,
vykonať súvisiace úkony vlastným menom na účet objednávateľa v ďalej dohodnutom rozsahu a ďalej uvedených podmie-
nok. Poskytovateľ bude nakladať s VŽP prevzatými od objednávateľa v súlade s platnou legislatívou bez zbytočného odkladu.

3. Poskytovateľ služby poskytuje pomoc podľa uvedenej schémy štátnej pomoci objednávateľovi ako prijímateľovi tejto
pomoci nepriamou formou zabezpečenia vecného plnenia prostredníctvom subvencovanej služby na odstraňovanie
a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat (ďalej len HZ) a to vo výške 100% na odstránenie HZ a 75% na likvidáciu HZ,
alebo v prípade eradikácie nákazy vo výške 100% na celú službu.

II. Poskytnutie pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci
1. Objednávateľ ako príjemca pomoci berie na vedomie a súhlasí s tým, že štátna pomoc sa bude poskytovať formou

vecného plnenia do doby vyčerpania dotácie poskytnutej poskytovateľovi v príslušnom rozpočtovom roku 2020, najneskôr
však do 31.12.2020. V prípade poskytnutia dotácie poskytovateľovi v zmysle schémy štátnej pomoci aj pre nasledujúce roky
(2021 - 2023) bude predĺženie platnosti tejto zmluvy riešené písomným dodatkom k tejto zmluve alebo novou zmluvou.

2. Objednávateľ ako príjemca pomoci vyhlasuje, že je v plnom rozsahu oboznámený s obsahom schémy štátnej pomoci,
a vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre prijatie pomoci a súčasne vyhlasuje, že na strane objednávateľa neexistuje
žiadna z podmienok pre neuplatnenie pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci.

3. Objednávateľ ako príjemca pomoci sa zaväzuje, že
a) poskytne poskytovateľovi a/alebo kontrolnému orgánu akúkoľvek potrebnú súčinnosť a umožní vykonanie kontroly podľa

schémy štátnej pomoci,
b) oznámi každú zmenu údajov, zmenu v prehláseniach podľa tejto zmluvy do 5 dní po ich vzniku,
c) poskytne podklady, informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti poskytovania subvencovanej služby podľa

schémy štátnej pomoci.
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III. Cena
1. Cena za zber, prepravu a neškodné odstránenie (v zmysle schémy štátnej pomoci cena za odstránenie a likvidáciu)

poskytovateľom sa určuje na základe dohody zmluvných strán vo výške:
a) 32,50 EUR bez DPH /1 tona počas trvania štátnej pomoci, resp. do vyčerpania dotácie na rok 2020 za mŕtve HZ (kadávery)
b) O,- EUR bez DPH / 1 tona počas trvania štátnej pomoci resp. do vyčerpania dotácie na rok 2020 v prípade eradikácie
zvierat pri výskyte ohniska choroby HZ nariadenej SVPS SR za materiál kategórie 1,
c) 315,- EUR bez DPH / 1 tona za VZP - ostatný materiál kategórie 1, 2 neuvedený v písmene a), b) alebo za mŕtve HZ po
vyčerpaní dotácie na rok 2020 v zmysle schémy štátnej pomoci
Ceny uvedené v tomto článku zmluvy sú dohodnuté s ohľadom na sadzby stanovené MPaRV SR a zverejnené PPA.
K cenám podľa tohto článku zmluvy bude pripočítaná platná sadzba DPH vo výške 63,00 EUR / 1t, vypočítaná z ceny pred
odpočítaním poskytnutej pomoci poskytovateľom v zmysle schémy štátnej pomoci.

IV. Splatnosť ceny
1. Dohodnutá cena a odplata za zber, prepravu a neškodné odstránenie VZP bude účtovaná poskytovateľom 1 -krát za

mesiac, pričom je objednávateľ povinný túto sumu uhradiť v lehote splatnosti do 14 dní po vystavení faktúry. Neoddeliteľnou
súčasťou faktúry je i špecifikácia zvezených VZP podľa zberných listov (ďalej len ZL) podpísaných oboma zmluvnými
stranami resp. ich zástupcami, ktorí potvrdzujú prevzaté množstvo VZP podľa druhu s vyznačením hmotnosti.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený vyúčtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu, a to 0,05% z
dlžnej sumy za každý deň omeškania, pokiaľ bude objednávateľ v omeškaní s úhradou sumy účtovanej vystavenou faktúrou
za realizáciu predmetu zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná dňom nasledujúcim po dni, v ktorom nastala skutočnosť
oprávňujúca jej vyúčtovanie. Vyúčtovaním zmluvnej pokuty nieje dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú je možné vymáhať
aj samostatne v plnom rozsahu popri zmluvnej pokute.

3. V prípade, že objednávateľ neuhradí v lehote splatnosti dohodnutú cenu za odvoz a neškodné odstránenie VZP, je
poskytovateľ oprávnený pozastaviť plnenie služieb podľa článku l. a VI. až do úplného zaplatenia splatných záväzkov
objednávateľa, vrátane príslušenstva. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou dvoch a viac splatných faktúr
vystavených poskytovateľom, je poskytovateľ oprávnený:
a) Žiadať pri objednaní ďalšej služby, ktorá je predmetom tejto zmluvy, od objednávateľa uhradenie ceny za služby formou
zálohovej platby alebo žiadať úhradu ceny v hotovosti pri prevzatí VZP
b) podmieniť poskytnutie ďalších služieb úplným uhradením všetkých predchádzajúcich záväzkov objednávateľa.

V. Doba trvania zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 04.05.2020 do 31.12.2020.
2. Zmluvu je možné skončiť: písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou jednou zo zmluvných strán s

výpovednou lehotou 1 mesiac, začínajúcou 1. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej strane alebo odstúpením od zmluvy podľa článku VII./1. tejto zmluvy.
Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú sa na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek zmeny týkajúce sa
uvedenej adresy je objednávateľ povinný bezodkladne ohlásiť poskytovateľovi, inak následky nedoručenia idú na ťarchu
objednávateľa a právny úkon sa považuje za doručený. Odstúpenie od zmluvy a výpoveď sa považuje za doručené aj v
prípade, ak poskytovateľ doručuje na uvedenú adresu objednávateľa doporučene s doručenkou do vlastných rúk a
objednávateľ si riadne oznámenú poštovú zásielku v odbernej lehote neprevzal. Deň vrátenia zásielky poskytovateľovi ako
nedoručiteľnej považujú zmluvné strany za deň doručenia.

VI. Práva a povinnosti zmluvných^strán
1. Objednávateľ sa zaväzuje:

a) VZP prepravovaný prostredníctvom poskytovateľa pripraviť k vyzdvihnutiu pracovníkom objednávateľa vo vopred
dohodnutý deň, pričom pri nezabezpečení prípravy vyzdvihnutia bude vystavený doklad povereným pracovníkom
poskytovateľa (ďalej len asanačný technik),
b) zabezpečiť oprávnenú osobu na podpísanie ZL s označením druhu a hmotnosti VZP. V prípade, že uvedenú osobu
nezabezpečí, alebo nemá možnosť zistiť hmotnosť VZP, súhlasí s množstvom VZP, ktoré uvedie asanačný technik na ZL
(jeho kópiu nechá u strážnej služby objednávateľa alebo v jeho poštovej schránke),
c) zabezpečiť uskladnenie, triedenie, bezpečné uloženie VZP do ich odvozu do vhodných priestorov (kompatibilné s nakla-
dačom poskytovateľa) t.j. v kafilerickom boxe alebo kontajneri zvlášť na to určenom a to tak, aby nedochádzalo k ich znehod-
noteniu, pri manipulácií s VZP dodržiavať zákonné podmienky v súlade s platnou legislatívou a prijaté veterinárne opatrenia
d) všetky materiály a listiny odovzdané poskytovateľom, resp. prepravcom používať iba výlučne pre zber, prepravu
a odstraňovanie VZP a neposkytovať ich tretím osobám okrem osôb na to oprávnených príslušnými právnymi predpismi,
e) zabezpečiť, aby odoberané VZP neobsahovali cudzie predmety /sklo, železo, plasty a pod./, ako i sekundárnu vodu.
Pokiaľ sa preukáže, že práve VZP od objednávateľa spôsobili prípadnú poruchu technologického zariadenia spracovateľa,
je si vedomý tej skutočnosti, že poskytovateľ si voči nemu bude uplatňovať právo na náhradu škody. V prípade že VZP budú
obsahovať obaly, čo zistí asanačný technik počas vykládky, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť pokutu 500€.
f) zabezpečiť, aby kontajner s VZP ako i odberné miesto boli pravidelne dôkladne očistené a dezinfikované. Zabezpečiť
opravu kontajnera v prípade poškodenia. Zabezpečiť prístup asanačných vozidiel tak, aby nebolo potrebné používať
komunikácie v objektoch, čím sa zabráni šíreniu infekčných chorôb a nákaz,
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/ .
g) uhradiť dohodnutú cenu v lehote splatnosti určenej vo vystavenej faktúre,
h) bez zbytočného odkladu, min. 48 hod. vopred oznámiť existenciu a množstvo VŽP poskytovateľovi, mail: cehz@vas-ml.sk
tel. č. 0903 700 007, 041 5654 112

2. Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť zber, prepravu a neškodné odstránenie VŽP v súlade s platnými veteri na rno-hygienickým i predpismi,
b) uhradiť škody spôsobené objednávateľovi na jeho majetku svojimi pracovníkmi pri preberaní VŽP, po spísaní škodového
protokolu podpísaného zodpovednými pracovníkmi oboch zmluvných strán a preukázaním zavinenia,
c) všetky materiály a listiny odovzdané objednávateľom používať iba pre uvedené služby a neposkytovať ich tretím osobám,
okrem osôb na to oprávnených príslušnými právnymi predpismi a osôb poverených spracovateľom.
d) zabezpečiť prevzatie VŽP od objednávateľa potvrdiť to na ZL podpisom zodpovednej osoby,
e) realizovať zber a prepravu VŽP od písomného oznámenia o vzniku VŽP, v zmysle platnej legislatívy,
f) o VŽP hnilobné narušenom vystaviť doklad, ktorého prevzatie bude podpísané objednávateľom a následne odvoz VŽP
riešiť na základe individuálnej písomnej objednávky, resp. rokovania s objednávateľom o spôsobe riešenia tohto odvozu,
s oznámením ŠVPS SR.

VII. Osobitné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli na práve poskytovateľa na okamžité odstúpenie od zmluvy bez výpovednej lehoty v prípade:

a) ak objednávateľ poruší niektorú zo svojich povinností uvedenú v bode VI71., čo považujú zmluvné strany za podstatné
porušenie tejto zmluvy alebo pri zmenách v legislatíve
b) ak sa ktorékoľvek vyhlásenie objednávateľa ako príjemcu pomoci podľa tejto zmluvy, resp. čestného prehlásenia
objednávateľa preukáže ako nepravdivé, neúplné, zavádzajúce, a/alebo
c) ak v priebehu trvania zmluvného vzťahu dôjde k takej skutočnosti, ktorá vylučuje poskytnutie pomoci podľa článku II.
zmluvy a/alebo schémy štátnej pomoci.
Odstúpenie od tejto zmluvy ako jednostranný právny úkon poskytovateľa musí byť písomné a musí byť doručené
objednávateľovi v lehote najneskôr 2 mesiace odo dňa porušenia povinnosti, alebo do 1 mesiaca po legislatívnej zmene.

2. Pre prípad, že objednávateľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode VI./1. alebo uvedie nepravdivé skutočnosti o VŽP,
zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1,60 €/km márnej jazdy. V prípade, že asanačný technik nemôže začať
nakládku VŽP do 15 min od príchodu k objednávateľovi, poskytovateľ je oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 40
EUR za každú začatú hodinu, objednávateľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť v lehote splatnosti určenej vo faktúre.
Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú je možné vymáhať samostatne, v plnom rozsahu
popri zmluvnej pokute.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Zber, prepravu neškodné odstránenie VŽP na základe tejto zmluvy bude začaté odo dňa jej platnosti a účinnosti po

podpise oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú oboznámiť svojich pracovníkov s podmienkami tejto zmluvy tak, aby pri plnení povinnosti

vyplývajúcich z uzavretých pracovných zmlúy nedošlo k poškodeniu práv žiadnej zo zmluvných strán.
3. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočniť formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve.
4. Túto zmluvu, ako i prílohy k nej pripojené, resp. neskôr uzavreté dodatky k tejto zmluve, považuje poskytovateľ za

svoje organizačné a výrobné spôsoby práce a objednávateľ sa zaväzuje túto skutočnosť rešpektovať a chrániť ich pred
zneužitím i po skončení platnosti zmluvy. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, pokiaľ je zmluvná strana
povinná informáciu dôvernej povahy poskytnúť na základe povinnosti uloženej zákonom.

5. Právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou a touto zmluvou neupravené, sa upravujú všeobecnými ustanoveniami
príslušných právnych predpisov.

6. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží poskytovateľ a 1 objednávateľ.
7. V prípade akéhokoľvek problému, ktorý by mohol viesť k odstúpeniu od zmluvy sa obe strany zaväzujú tento problém

najskôr spoločne riešiť.
8. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť

zostávajúcej časti zmluvy. V danom prípade, ako aj v prípade neplatnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť
neplatné ustanovenia novými ustanoveniami.

9. Účastníci prehlasujú, že túto zmluvu si riadne prečítali, porozumeli jej a na znak svojho súhlasu ju vlastnoručne a
dobrovoľne podpísali. Podpísaním tejto zmluvy sa rušia všetky doteraz platné zmluvy a dodatky.

10. Prílohou tejto zmluvy je aj čestné vyhlásenie objednávateľa ako príjemcu štátnej pomoci, s úradne overeným
(notár, matrika) podpisom štatutárneho zástupcu objednávateľa.
V ..£•..;£#?£! dňa .££.£$.....2020
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