Zmluva o spolupráci
uzatvorená podľa §269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“) medzi
Spoločnosťou:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis:
Bankové spojenie:
IBAN:
zastúpenie:
(ďalej len ako „OLO a.s.“)

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
00 681 300
2020318256
SK2020318256
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 482/B
Československá obchodná banka, a. s.
SK37 7500 0000 0000 2533 2773
Ing. Mgr. Ivan Sokáč, PhD., MBA – predseda predstavenstva
Ing. Pavel Rudy – člen predstavenstva

a
Spoločnosťou:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
zastúpenie:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
00 603 481
2020372596
Československá obchodná banka, a.s.
SK72 7500 0000 0000 2582 9413
Ivan Bašnák, MSc, vedúci oddelenia komunikácie a marketingu na základe Rozhodnutia č. 6/2021 primátora
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomnosti a právnych dokumentov (Podpisový
poriadok)
(ďalej len ako „organizátor podujatia“)
(OLO a.s. a organizátor podujatia spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná strana“)
(ďalej len ako „zmluva“)

1.

2.

1.

2.
3.

Článok I
Predmet zmluvy
Účelom spolupráce zmluvných strán je participácia spoločnosti OLO a.s. ako partnera na podujatí Festival mladého vína 2021,
ktoré sa uskutoční v dňoch 12. – 13. novembra 2021 (ďalej len ako „podujatie“). Predmetom zmluvy je dodanie zberných nádob
a/alebo veľkokapacitných kontajnerov na podujatie a poskytnutie služieb spojených s odvozom odpadu zo strany OLO a.s.,
a propagácia spoločnosti OLO a.s. zo strany organizátora podujatia.
K dosiahnutiu spolupráce v zmysle predmetu zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú konať tak, aby neboli poškodené záujmy
zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy.
Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
OLO a.s. sa zaväzuje poskytnúť organizátorovi podujatia zberné nádoby a/alebo veľkokapacitné kontajnery do nájmu podľa § 663
a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) pre účely
podujatia podľa nasledovnej špecifikácie:
a)
zberné nádoby;
i.
3 ks 240 litrových zberných nádob na zmesový komunálny odpad,
ii.
2 ks 240 litrových zberných nádob na plast,
iii.
2 ks 240 litrových zberných nádob na papier,
iv.
9 ks 240 litrových zberných nádob na kuchynský odpad.
b)
vrecia na triedený odpad;
i.
2 rolky na papier (30 ks),
ii.
2 rolky na plast (40 ks).
OLO a.s. sa zaväzuje pristaviť dňa 12. novembra 2021 o 7.00 (piatok) zberné nádoby a/alebo veľkokapacitné kontajnery podľa
článku II ods.1 písm. a) tejto zmluvy na miesto dodania: roh Uršulínskej ulice a Primaciálneho námestia, Bratislava.
OLO a.s. sa zaväzuje zabezpečiť odvoz zberných nádob a/alebo veľkokapacitných kontajnerov a spracovanie odpadu dňa 13.
novembra 2021 (sobota) z pristavených zberných nádob a/alebo veľkokapacitných kontajnerov z miesta dodania.
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4.
5.

6.

OLO a.s. sa zaväzuje zabezpečiť odvoz zberných nádob a/alebo veľkokapacitných kontajnerov 15. novembra 2021 o 7.00
(pondelok) z miesta dodania podľa článku II ods.1 písm. a) tejto zmluvy.
Organizátor podujatia sa zaväzuje:
a)
propagovať OLO a.s. a jej logo prostredníctvom propagačných materiálov k podujatiu,
b)
prezentovať OLO a.s. prostredníctvom webstránky a sociálnych sietí organizátora podujatia ako „Partner podujatia“,
c)
prezentovať OLO a.s. prostredníctvom mediálnych výstupov k podujatiu.
Organizátor podujatia je povinný:
a)

7.
8.

9.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.
2.

3.

primerane chrániť zberné nádoby a/alebo veľkokapacitné kontajnery proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu
a zabezpečiť ich umiestnenie tak, aby nespôsobili škodu alebo ujmu na zdraví tretím stranám, za týmto účelom je
organizátor podujatia povinný zabezpečiť stanovište primeraným spôsobom,
b)
v prípade poškodenia zbernej nádoby a/alebo veľkokapacitného kontajnera bez zbytočného odkladu nahlásiť OLO a.s.
vzniknuté poškodenie, stratu, odcudzenie, alebo zničenie zbernej nádoby a/alebo veľkokapacitného kontajnera,
c)
sprístupniť OLO a.s. zberné nádoby a/alebo veľkokapacitné kontajnery po skončení podujatia za účelom ich odvozu.
Organizátor podujatia berie na vedomie, že prevzatím zberných nádob a/alebo veľkokapacitných kontajnerov do nájmu zodpovedá
za škodu spôsobenú zbernými nádobami a/alebo veľkokapacitnými kontajnermi tretím stranám.
O prevzatí a odovzdaní zberných nádob a/alebo veľkokapacitných kontajnerov podpíšu zmluvné strany preberací protokol, v ktorom
bude identifikovaný počet a veľkosť zberných nádob a/alebo veľkokapacitných kontajnerov. Momentom prevzatia zberných nádob
a/alebo veľkokapacitných kontajnerov organizátorom podujatia prechádza na organizátora podujatia nebezpečenstvo vzniku škody
na veci.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude príslušným štátnym orgánom na úseku ochrany verejného zdravia v súvislosti so šírením
pandémie ochorenia COVID-19 vydané opatrenie, ktoré znemožní konanie podujatia podľa tejto zmluvy, organizátor podujatia sa
zaväzuje realizovať propagačné a komunikačné aktivity, v rámci ktorých bude komunikovať spoločnosť OLO a.s ako partnera
podujatia podľa tejto zmluvy.
Článok III
Odmena a platobné podmienky
Odmena za služby spojené s dodaním zberných nádob a odvozom odpadu pre OLO a.s. je vo výške 1 EUR (slovom: jedno euro)
s DPH.
Odmena za činnosti podľa článku II ods. 5 tejto pre organizátora podujatia je vo výške 1 EUR (slovom: jedno euro) s DPH.
Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom započítaní svojich peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy.
V prípade poškodenia alebo straty/odcudzenia zbernej nádoby alebo veľkokapacitného kontajnera počas podujatia, organizátor
podujatia uhradí spoločnosti OLO a.s. náhradu škody vo výške:
a)
1100 l nádoba/ks 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur) + DPH,
b)
120 l nádoba/ks 20 EUR (slovom: dvadsať eur) + DPH,
c)
240 l nádoba/ks 30 EUR (slovom: tridsať eur) + DPH,
d)
veľkokapacitný kontajner/ks 2 500 EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur) + DPH,
Článok IV
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 15. novembra 2021.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
Článok V
Komunikácia
Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, akákoľvek komunikácia a iné úkony v súvislosti so zmluvou a jej plnením musia byť urobené
v písomnej forme a doručené na adresy uvedené v záhlaví zmluvy alebo na iné adresy alebo kontaktné osoby, ktoré si zmluvné
strany navzájom písomne oznámia.
Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami pri plnení tejto zmluvy sú:
a)
kontaktnou osobou za OLO a.s. je: Mgr. Michaela Konczová, tel. 0917 767 138, e-mail: konczova@olo.sk
b)
kontaktnou osobou za organizátora podujatia je: Mgr. Lucia Čížová, tel. +421 948 442 226, e-mail:
lucia.cizova@bratislava.sk
Korešpondencia súvisiaca so zmluvou musí byť v slovenskom alebo českom jazyku a bude sa považovať za doručenú:
a)
v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou, alebo
b)
v piaty (5.) pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky na pošte, ak bola zásielka poslaná doporučenou poštou, aj
keď sa adresát o jej uložení nedozvedel alebo v deň doručenia zásielky, alebo v deň, kedy bolo prijatie zásielky odopreté,
podľa toho, ktorý deň nastane skôr, alebo
c)
v deň odoslania e-mailu, ak bol e-mail odoslaný v ktorýkoľvek pracovný deň, v ostatných prípadoch v najbližší pracovný deň
nasledujúci po dni odoslania e-mailu, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
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Písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny alebo zániku práv a povinností zmluvných strán podľa tejto zmluvy ako aj faktúry, ak sa
neuplatňuje elektronická forma prijímania faktúr, a/alebo iné dôležité oznámenia, budú vždy doručené písomne druhej zmluvnej
strane. Zmluvné strany sa dohodli, že e-mailová komunikácia nie je v tomto prípade dostatočná.
Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť si bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov uvedených v záhlaví zmluvy, a to najneskôr do
piatich (5) pracovných dní, odkedy dôjde k takejto zmene. V prípade zmien údajov uvedených v záhlaví zmluvy a zmeny
kontaktných údajov sa zmluvné strany dohodli, že nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto zmluve.
Článok VI
Mlčanlivosť
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali akýmkoľvek spôsobom o druhej zmluvnej strane a jej
činnosti pri uzavretí a plnení tejto zmluvy, avšak nielen v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného
tajomstva v zmysle § 271 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť a
nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel, ako na plnenie tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto zmluvy nie je:
a)
poskytnutie informácií audítorom, daňovým a právnym poradcom, ktorí sú viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou
mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo sú povinní zachovávať
mlčanlivosť na základe písomnej dohody so zmluvnou stranou,
b)
sprístupnenie informácií, ktoré majú povahu verejne známych informácií,
c)
poskytnutie informácií osobám a štátnym orgánom, ktorých nárok na poskytnutie informácií vyplýva zo všeobecne
záväzných právnych predpisov alebo osobám, prostredníctvom ktorých alebo s pomocou ktorých zmluvné strany plnia
povinnosti zo zmluvy.
Článok VII
Vyššia moc
Nie je porušením zmluvy, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nemôže plniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá
nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by
povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku
predvídala (napr. vojna, zemetrasenie, záplava, požiare, teroristický útok, atď.). Na základe požiadavky druhej zmluvnej strany,
dotknutá zmluvná strana predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť/vyššia moc (vis maior), ktorý vydajú
príslušné úrady alebo organizácia krajiny pôvodu, okrem prípadu, ak by takáto okolnosť vylučujúca zodpovednosť bola verejne
známa.
V prípade, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, zmluvne dohodnuté termíny sa predlžujú o dobu trvania okolností
vylučujúcich zodpovednosť (vis maior).
V prípade, ak doba trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior) presahuje tridsať (30) dní, zmluvné strany sú povinné
viesť rokovania o možnej zmene/úprave tejto zmluvy. Ak takéto rokovania nebudú úspešne ukončené do pätnástich (15) dní,
ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu
vyrovnať si vzájomné pohľadávky a záväzky, ktoré vznikli do zániku tejto zmluvy.
Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť
vyplývajúcu z tejto zmluvy v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior), je povinná oznámiť písomne druhej zmluvnej
strane hrozbu alebo vznik okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior) spolu s ich dôsledkami a predpokladaným časom ich
trvania. Tieto informácie je povinná táto zmluvná strana podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o týchto okolnostiach
dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Škody vyplývajúce z neoznámenia alebo z neskorého oznámenia o
hrozbe alebo vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior) bude niesť zmluvná strana zodpovedná za takéto neskoré
oznámenie.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o dôležitých skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
Zmeny tejto zmluvy sú možné len vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy založené touto zmluvou, sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a subsidiárne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek nezhody pri realizácii tejto zmluvy budú riešené vzájomnými rokovaniami.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
webovom sídle organizátora podujatia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, dva (2) rovnopisy pre OLO a.s. a jeden (1) rovnopis pre organizátora podujatia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé k právnym úkonom, že text
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tejto zmluvy je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ňou viazaný, a že si zmluvu pred jej podpisom
prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom k nej pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave ..................................
za OLO a.s.:

V Bratislave ..................................
za organizátora podujatia:

............................................................
Ing. Mgr. Ivan Sokáč, PhD., MBA
predseda predstavenstva

.................................................................
Ivan Bašnák, MSc
vedúci oddelenia komunikácie a marketingu

............................................................
Ing. Pavel Rudy
člen predstavenstva
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