
[
ZMLUVA

o poskytovaní služieb v oblasti environmentu
č.02/06/2020/P

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

ENEXconsulting, s.r.o.
Sídlo a fakt. adresa:
Office a poštová adr.:
IČO:
IČ DPH:
číslo účtu -IBAN:
SWIFT:
registrovaná:
zastúpený:

kontaktné osoby:

ďalej len "dodávatel'"

a

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
sídlo:
IČO:
IČ DPH:
číslo účtu - IBAN:
SWIFT:
zastúpený:
kontaktné osoby:

ďalej len "odberatel'"

ČI. I
Zmluvné strany

Hanzlíkovská 1987/85B, 911 05 Trenčín
Školská 66 (Areál Dopravnej akadémie), 911 05 Trenčín
50401572
SK21 20308916

OR Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sro, vl. č. 33328/R
Ing. Peter Plekanec - konateľ, riaditel'
GSM: ( 7, e-mail: I
Ing. Ján Palaj, senior konzultant
GSM: , e-mail: !
Ing. Katarína Filipová, junior konzultant
GSM: e-mail:

Školská 19, 92101 Piešťany
36232700
SK2020170031

GIBASKBX
Ing. Viliam Hubinský, CSc.; konateľ
Andrea Madunická, asistent konateľa a riaditeľa
tel. : 033/7914 838, e-mail: info@bppy.sk

uzavreli túto "Zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti environmentu" (ďalej len "zmluva").
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Zm luva Č. 02/06/2020/P

ČI. II
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je od platné poskytovanie služieb odberateľovi, spocivajuce
v poskytovaní poradenskej, konzultačnej a inžinierskej činnosti, zabezpečovaní školení,
metodickej pomoci, pravidelných hodnotení súladu činnosti odberateľa a ďalších služieb
odberateľovi osobitne vzájomne dohodnutých v rámci alebo nad rámec tejto zmluvy,
v oblasti environmentálnej legislatívy platnej na území Slovenskej republiky. Vyššie
uvedené služby zahŕňajú aj metodické usmernenie objednávateľa. Požiadavky na službu
zo strany odberateľa sa budú riadiť bežnými formami komunikácie, t.j. písomne, rnailorn,
telefonicky a ústne na osobných rokovaniach.

2. Výkon služieb sa týka prevádzok odberateľa na území Mesta Piešťany.

3. Služby podľa odseku 1 budú poskytnuté odberateľovi za cenu a za podmienok
uvedených v tejto zmluve, prípadne na základe samostatnej dohody o cene, ktorá bude
predmetom samostatnej objednávky, za služby nad rámec tejto zmluvy.

4. Dodávateľ je oprávnený plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy aj prostrednlctvorn
tretích osôb. V takomto prípade zodpovedá dodávateľ za plnenie všetkých záväzkov voči
odberateľovi ako by ich plnil sám.

Čl. III

Práva a povinnosti dodávatel'a

1. Dodávateľ je povinný poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, podľa
požiadaviek odberateľa a v dohodnutých termínoch.

2. Dodávateľ sa zaväzuje informovať odberateľa o potrebných podkladoch, informáciách a
materiáloch, ktoré požaduje pre poskytnutie služieb v uvedenej oblasti a potrebných pre
kvalitné splnenie záväzku dodávateľa, najmä s ohľadom na vzájomne dohodnuté závery
a termíny, t.j. plniť takto dohodnuté úlohy a práce zadané odberateľom vo vzájomne
dohodnutých termínoch.

3. Dodávateľ má právo vyžadovať dokumentáciu, informácie, dáta a ďalšiu súčinnosť
odberateľa v súvislosti s plnením tejto zmluvy, a je oprávnený výlučne pre účely plnenia
tejto zmluvy vykonávať ich kópie a výpisy, ako aj vykonávať fotodokumentáciu zariadení,
ktoré sú predmetom diela. Dodávateľ nie je povinný využívať k vykonaniu služieb iné
údaje ako tie, ktoré mu poskytne odberateľ,

4. Výsledky poskytovaných služieb predkladá poverenému zástupcovi odberateľa.

5. Dodávateľ je povinný priebežne informovať odberateľa o získaných skutočnostiach,
ktoré by mohli výrazne ovplyvniť alebo ohroziť splnenie predmetu tejto zmluvy, alebo
ktoré by mohli mať zásadný vplyv na výsledok predmetu tejto zmluvy.

6. Dodávateľ nezodpovedá za nesprávne poskytnutie služieb, ktoré bolo spôsobené
poskytnutím chybných alebo neúplných údajov zo strany odberateľa, o ktorých
správnosti nemal dodávateľ dôvod pochybovať.

7. Plnenie záväzku dodávateľa je podmienené súčinnosťou a spolu pôsobením odberateľa,
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Zmluva Č. 02/06/2020/P

8. Dodávatel' je povinný uschovať pre potreby odberatel'a doklady, ktoré získal v súvislosti
s činnosťou podľa tejto zmluvy na dobu, v ktorej môžu byť významné na ochranu
záujmov odberatel'a.

Čl. IV
Práva a povinnosti odberatel'a

1. Odberatel' sa zaväzuje zabezpečiť pre dodávatel'a riadne podmienky pre poskytovanie
služieb tým, že mu poskytne všetky požadované podklady, informácie a materiály pre
riadne plnenie záväzkov z tejto zmluvy, podľa požiadaviek dodávatel'a.

2. Odberatel' sa zaväzuje poskytovať všetky nevyhnutné podklady, podstatné pre
poskytnutie služieb v uvedenej oblasti a potrebné pre kvalitné splnenie záväzku
dodávatel'a, zároveň zabezpečiť potrebnú súčinnosť manažmentu odberatel'a a jeho
zamestnancov, či dotknutých tretích osôb, nutnú pre plnenie záväzkov dodávatel'a,
najmä s ohl'adom na vzájomne dohodnuté závery a termíny, t.j. plniť takto dohodnuté
úlohy a práce zadané odberatel'om vo vzájomne dohodnutých termínoch.

3. Odberatel' definuje v čl. 1 dodávatel'ovi osoby, ktoré budú kompetentné spolupracovať
s dodávatel'om, zadávať mu úlohy a aj na vyžiadanie realizovať konkrétne činnosti
v zmysle tejto zmluvy ako aj oficiálne preberať a potvrdzovať prebratie vykonaných
služieb.

4. Odberatel' sa zaväzuje neodkladne informovať dodávatel'a o zmenách a doplnkoch,
podstatných pre poskytovanie služieb.

5. Za poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, ktoré boli vykonané v
požadovanej kvalite, sa odberatel' zaväzuje zaplatiť dodávatel'ovi dohodnutú cenu.

Čl. V
Zmluvná cena, miesto plnenia a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej cene za poskytované služby v zmysle tejto
zmluvy vo výške:
• 290,00 Eur/mes (slovom: dvestodeväťdesiat eur) bez DPH za mesiac
• Dopravné náklady budú fakturované na základe odjazdených km v cene 0,45 €/km

bez DPH a budú vykázané v mesačnej fakturácii samostatnou položkou. Dopravné
náklady sa účtujú iba pri jazdách mimo hranice mesta Trenčín odsúhlasených
odberatel'om v rámci plnenia tejto zmluvy.

• Prehl'ad služieb poskytovaných v rámci paušálnej ceny je uvedený v Prílohe Č. 1 tejto
zmluvy.

2. Dodávatel' sa zaväzuje odberateľovi vystavovať mesačne faktúru v súlade s čl. V bod 1
tejto zmluvy. Splatnosť bude maximálne 14 pracovných dní od dátumu jej doručenia. Za
deň zdanitel'ného plnenia sa považuje posledný deň v mesiaci.

3. Náklady na kolky, správne poplatky a pod., uhradené dodávatel'om v súvislosti s plnením
jeho povinností v zmysle tejto zmluvy, budú odberatel'ovi prefakturované v rovnakej
čiastke aká bola vynaložená dodávatel'om, na základe samostatnej položky uvedenej
v mesačnej faktúre.
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Zmluva Č. 02/06/2020/P

4. Prípadné náklady na merania, rozbory, analýzy apod., ktoré bude dodávateľ
zabezpečovať v rámci plnenia služieb pre odberateľa budú fakturované ako samostatná
položka na základe preukázateľne vynaložených nákladov. Rovnako tak akékoľvek iné
materiálne náklady a služby tretích strán v rámci subdodávky. Zabezpečenie týchto
služieb a materiálnych vecí bude vždy na vyžiadanie, či so súhlasom odberateľa a výška
týchto nákladov musí byť odberateľom vopred odsúhlasená.

5. Zmena cien sa bude medziročne uskutočňovať automaticky s platnosťou od 01.02.
príslušného roku, o mieru inflácie/deflácie (zápornej miere inflácie) oproti
predchádzajúcemu roku, meranej indexom spotrebiteľských cien, oficiálne vyhlásenej
Štatistickým úradom SR formou "Potvrdenie o miere inflácie v SR". Výšku cien platných
od 01.02. príslušného roku oznámi dodávateľ odberateľovi formou listu, ktorého
prílohou bude kópia oznámenia Štatistického úradu, do 31.01. príslušného roku.

6. Niektoré služby, ako sú napríklad ucelené materiály väčšieho rozsahu (Havarijný plán,
Prevádzkový poriadok, Smernica na manažment chemikálií, autorizačná dokumentácia,
Súbor technicko-prevádzkových ukazovateľov k zdroju znečisťovania ovzdušia, _štúdia
realizovateľnosti k projektu odberateľa, dokumentácia na hodnotenie vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie - ElA, SEA, analýza nejakej činnosti a pod.),
ktorých rozsah a náklady zvyčajne presahujú zdroje generované mesačnými paušálnymi
platbami, môžu byť po vzájomnej dohode objednané odberateľom ako samostatné
plnenie a fakturované samostatnými faktúrami na základe samostatných cenových
dohôd odberateľa a dodávateľa nad rámec mesačných paušálnych platieb tak ako sú
tieto služby v rámci paušálnej platby upresnené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

7. K v zmluve uvedeným i k ďalším dohodnutým cenám v rámci tejto zmluvy sa bude
fakturovať DPH v zmysle platných predpisov.

8. Ak nebude akákoľvek faktúra, vystavená v zmysle tejto zmluvy, alebo osobitných
vzťahov medzi odberateľom a dodávateľom, uhradená v lehote 30 dní od jej doručenia,
má dodávateľ právo prerušiť ďalšiu činnosť až do termínu úhrady celej dlžnej čiastky.
Dodávateľ nie je z tohto titulu vomeškaní a tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za
akékoľvek škody, ktoré by eventuálne mohli v tomto prípade odberateľovi vzniknúť.
Odberateľ je oprávnený vrátiť na prepracovanie dodávateľovi bez úhrady faktúru, ktorá
nemá náležitosti daňového dokladu, alebo má iné vady vobsahu s uvedením dôvodu
vrátenia. V tomto prípade sa prerušuje plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry odberateľovi.

ČI. VI
Doba trvania, ukončenie a odstúpenie od zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.07.2020 s výpovednou lehotou 1 mesiac,
ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede zo
zmluvy.

2. Dodávateľ a odberateľ majú právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného
porušovania zmluvných povinností alebo povinností stanovených Obchodným
zákonníkom.
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Zmluva Č. 02/06/2020/P

3. Prehlásenie o odstúpení od zmluvy musí mať písomnú podobu, musí v ňom byť udaný
dôvod odstúpenia a musí byť preukázateľne doručené druhej zmluvnej strane. Po
doručení sa druhá strana musí písomne k odstúpeniu vyjadriť. Nečinnosť, odmietnutie
a/alebo nevyjadrenie sa druhej strany nemá právne dôsledky na odstúpenie.

Čl. VII
Zodpovednosť za škodu

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto
zmluvy a že bude predmet zmluvy realizovať v súlade s obecne platnými právnymi
predpismi a normami, ktoré sa týkajú environmentu a platia na území Slovenskej
republiky.

2. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym alebo
neštandardným výkladom legislatívy správnymi, samosprávnymi a kontroinými orgánmi
alebo použitím podkladov a informácií prevzatých od odberateľa, u ktorých dodávateľ
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil odberateľa a ten na ich použití
trval. Tiež nezodpovedá za vady, na ktoré nemohol upozorniť, pretože nebol zo strany
odberateľa v dostatočnom rozsahu oboznámený s rozsahom a druhmi jeho činnosti
a s aktivitami, ktoré odberateľ vykonal v rámci predmetu tejto zmluvy alebo v rámci
svojej vlastnej iniciatívy .

. 3. Dodávateľ nezodpovedá za chyby a porušenia spôsobené štatutárnymi orgánmi,
zamestnancami, volenými zástupcami alebo poverenými zástupcami odberateľa.

4. Dodávateľ nezodpovedá za to, ako odberateľ naloží a použije informácie a výsledky jeho
činnosti po ich oznámení alebo odovzdaní odberateľovi. Odberateľ nemá právo
dodávateľom v zmysle tejto zmluvy poskytnuté informácie, dokumentáciu a pod.
pozmeňovať bez súhlasu dodávateľa.

5. Dodávateľ sa zaväzuje, v prípade preukázaného pochybenia na jeho strane vyplývajúcej
z tejto zmluvy, ktorým sa na základe jeho pokynu odberateľ riadil, podieľať na úhrade
sankcie zo strany príslušných orgánov štátnej správy, výhradne však v rozsahu legislatívy
príslušnej k predmetu tejto zmluvy a v rozsahu plnenia úloh pre odberateľa. Takéto
pochybenie musí byť zo strany odberateľa riadne a bez akýchkoľvek pochybností
preukázané. Po preukázaní takéhoto pochybenia dodávateľa a po vyčerpaní všetkých
možností na odvolanie sa proti sankcii, či možností na jej zníženie zo strany odberateľa
s účinnou pomocou dodávateľa, uhradí dodávateľ na účet odberatel'a finančnú sumu
pokrývajúcu časť predmetnej sankcie na základe dohody zmluvných strán, avšak
maximálne do výšky polročného objemu mesačných paušálnych platieb, ako sú
dohodnuté v čl V. tejto zmluvy.

6. V prípade omeškania dodávateľa s plnením predmetu zmluvy z dôvodu, ktorý nevznikol
na strane odberateľa je odberateľ oprávnený fakturovať dodávatel'ovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z výšky mesačnej paušálnej platby, ako je dohodnutá v čl. V. tejto zmluvy za
každý aj začatý deň omeškania. Toto ustanovenie sa týka všetkých jasne a nepochybne
termínovo dohodnutých častí služby v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
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Zmluva Č. 02/06/2020/P

ČI. VIII
Dôvernosť informácií

1. Dodávatel' i odberateľ sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedia v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy a tiež sa zaväzujú neposkytovať
vzájomne poskytnuté informácie, materiály, dokumenty, podklady a údaje (dáta) tretím

ft
osobám bez prechádzajúceho súhlasu druhej strany a písomného záväzku tretej strany
o zachovaní mlčanlivosti v rozsahu definovanom v tejto zmluve. Táto povinnosť platí aj
po ukončení tejto zmluvy.

2. Dodávatel' i odberatel' sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všeobecne nedostupných,
personálnych a iných interných informáciách týkajúcich sa druhej zmluvnej strany, ktoré
sa dozvedia v rámci úzkej spolupráce v rámci tejto zmluvy.

ČI. IX
Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo doplňať len písomným dodatkom po vzájomnej
dohode oboch zmluvných strán.

2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

3. Neplatnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nemá za následok neplatnosť celej
zmluvy. Pokial' sa v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo z iných dôvodov stali
niektoré ustanovenia tejto zmluvy neplatnými alebo neúčinnými, prehlasujú zmluvné
strany, že ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú platné, ak to neodporuje účelu zmluvy,
alebo ak sa nejedná o ustanovenia, ktoré nie je možné oddeliť od zmluvy.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť
nadobúda 01.07.2020, nasledujúci deň po jej zverejnení v zmysle ust. § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka na webovom sídle odberatel'a.

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom rovnopise.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju dobrovol'ne podpisujú.

Trenčín 30.06.2020 Piešťany 30.06.2020

Za dodávatel'a: enex?
ConSUltIng

Za odberatel'a:
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Školská 19, 92101 Piešťany
IČO: 36232700 IČ DPH: SK2020170031
OR 0'lJrlJa,v~,,vi._~_l)!~rr.odd. Sro

fNiX -.....,. •• r. o-
H~nllfkowtA 1987/858. Trwntfn 911 os

I O: 50 401 572 • IC DPH: SK2120308916
o . re•. OS TH odd. Sro vIo1u lo: 33321/R

I I '''I/I/lAR {.

Ing. Peter Plekanec
konateľ

Ing. Vilii': rlubinský, CSc.
Ikonatel'
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Príloha Č. 1

k ZMLUVE o poskytovaní služieb v oblasti environmentu č. 02/06/2020/P (ďalej len zmluva)

ENEX consulting, s.r.o.
IČO:
zastúpená:
kontaktné osoby:

50401572
Ing. Peter Plekanec - konateľ, riaditel'
Ing. Ján Palaj,
Ing. Kata rína F;;-;;il;7"""ip-o-v--rá,------

ďalej len IIdodávate""

a

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
IČO: 36232 700
zastúpená: Ing. Viliam Hubinský, CSc.; konateľ
kontaktná osoba: Andrea Madunická, 033/7914838, info@bppy.sk
ďalej len lIodberate""

Definovanie rozsahu služieb poskytovaných pre odberate/'a:

a) Ochrana životného prostredia všeobecne:
- spracovať mesačne pravidelnú konsolidovanú rešerš novoprijatých zákonov a udržiavať

kontinuálny prehľad o platnej legislatíve s vyznačením tých ustanovení, ktoré sa týkajú
odberateľa a jeho prevádzok s popisom krokov, ktoré je potrebné v stanovených
termínoch vykonať vrátane informovania kontaktných osôb odberateľa

- vykonať raz ročne preskúmanie a posúdenie stavu ochrany zložiek ŽP s platnou
legislatívou vrátane vypracovania písomnej správy

b) Vodné hospodárstvo:
- poskytovať konzultácie v prípade potreby v oblasti zákona o vodách a súvisiacej legislatívy
- metodická pomoc pri zabezpečení odberov a analýz vôd z kondenzačných kotlov pre

potreby ich vypúšťania do kanalizácie, v prípade záujmu aj zabezpečenie odberov
a analýz prostredníctvom tretích osôb

- v prípade zmeny činnosti odberateľa vyžadujúcej si dokumentáciu a súhlasy príslušných
orgánov v oblasti vôd bude toto riešené dodatkom zmluvy

c) Odpadové hospodárstvo:
- poskytovať konzultácie a metodickú pomoc pri riešení problematiky odpadov

v prípade zmeny činnosti odberateľa vyžadujúcej si dokumentáciu a súhlasy príslušných
orgánov v oblasti odpadov bude toto riešené dodatkom zmluvy
vydávanie a aktualizácia Identifikačných listov NO
vedenie evidencie a metodická pomoc pri evidencii o odpadoch (ELO, SLNO, ...), ročné
hlásenia o nakladaní s odpadmi, na základe podkladov poskytnutých od odberateľa, ktorý
zabezpečuje prvotnú evidenciu v rámci svojej prevádzky
poskytovať v prípade potreby konzultácie a metodickú pomoc pri problematike obalov
a neobalov
v prípade zmeny činnosti odberateľa vyžadujúcej si dokumentáciu v oblasti obalov bude
toto riešené dodatkom zmluvy

d) Ochrana ovzdušia:
- poskytovať konzultácie, spracovanie žiadostí a metodickú pomoc pri aktualizácii alebo

podávaní žiadostí o vydanie nových súhlasov v zmysle zákona o ovzduší
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- poskytovať konzultácie a spracovávať oznámenia o množstve vypustených ZL pre zdroje
ZO a nahrávanie do systému štátnej správy na základe podkladov a prístupov
poskytnutých odberateľom

- poskytovať konzultácie a spracovávať hlásenia pre zariadenia obsahujúce fluorované
uhľovodíky (HFC) na základe podkladov odberateľa

e) REACH- chemické látky
- poskytovať konzultácie v prípade výskytu chemických látok pri činnosti odberateľa a

správu dokumentácie REACHak si to bude činnosť odberateľa vyžadovať

f) Telefonický servis
- pre poverené osoby odberateľa - priebežne počas pracovných dní od 8,00 -16,00

g) Účasť na ohlásených kontrolách oprávnenými orgánmi a organizáciami štátnej správy
- podmienkou je aj účasť oprávnenej osoby odberateľa
- rozsah v rámci paušálnej platby je obmedzený na max. 4 hodiny mesačne a zároveň max.

20 hod. ročne (služby nad rozsah budú fakturované samostatnou položkou, po
odsúhlasení odberateľa, v mesačnej faktúre a v hodinovej sadzbe 45 €jhod + príslušné
dopravné náklady)

Opcia nad rámec mesačného paušá/u - spracovanie dokumentov väčšieho rozsahu:
Niektoré služby, ako sú napríklad ucelené materiály väčšieho rozsahu (Havarijný plán,

Prevádzkový poriadok, Smernica na manažment chemikálií, autorizačná dokumentácia, Súbor
technicko-prevádzkových ukazovateľov k zdroju znečisťovania ovzdušia, štúdia realizovateľnosti
k projektu odberateľa, dokumentácia na hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie - ElA, SEA, analýza nejakej činnosti a pod.), ktorých rozsah a náklady zvyčajne presahujú
zdroje generované mesačnými paušálnymi platbami, môžu byť po vzájomnej dohode objednané
odberateľom ako samostatné plnenie a fakturované samostatnými faktúrami na základe
samostatných cenových dohôd odberateľa a dodávateľa nad rámec mesačných paušálnych platieb
tak ako sú tieto služby v rámci paušálnej platby upresnené v tejto Prílohe Č. 1 zmluvy.

Trenčín 30.06.2020 Piešťany 30.06.2020

Za dodávateľa: Za odberateľa:

enex?
conSUltIng

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
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beli .re g. os TN odd. Sro vlolka č.: 33328/R

Ing. Peter Plekanec
konateľ

Ing. Vil' m Hubinský, CSc.
konateľ
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