Rámcová zmluva
o odbere a zneškodnení/zhodnotení odpadu
1. Zmluvné strany
Objednávateľ
Obchodné meno:
Domov seniorov ARCHA
Sídlo:
Rozvodná 25, 831 01 Bratislava
IČO:
30 779 278
DIČ:
2020809725
Bankové spojenie:
ČSOB a.s.
Číslo účtu:
SK51 7500 0000 0000 2583 0713
Zastúpený:
PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD, riaditeľka
E-mail:
riaditelka@dsarcha.sk,
Kontakt:
Ing. Alena Vojenčiaková
Tel. č.:
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Poskytovateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Zápis:

SLOVbiz s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
47 902 124
SK2120039306
2120039306
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 102220/B
Tatra banka, a. s.
SK04 1100 0000 0029 4603 3507
Martina Molnárová
info@slovbiz.sk

Bankové spojenie:
IBAN:
Štatutárny zástupca:
E-mail:
Tel. č.:
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Objednávateľ a Poskytovateľ týmto uzatvárajú zmluvu o zneškodnení odpadu v zmysle § 269
ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení, a to za podmienok nižšie
dohodnutých (ďalej len „Zmluva“). Ďalej sa zmluva riadi zákonom č. 79/2015 o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Predmet zmluvy
2.1.
Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude pre objednávateľa zabezpečovať zber, odvoz,
zneškodnenie/zhodnotenie odpadov s kat. číslom: 18 01 03 podľa podmienok uvedených v čl.
3 tejto zmluvy.
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3. Druhy odpadov, cena a platobné podmienky
3.1.

P.
č.

Názov

1.

Zneškodnenie odpadu kat. č. 18 01 03 vrátane
manipulačného poplatku

Počet

Cena
spolu/počet
(bez DPH)

DPH

Cena
spolu
(s DPH)

1 kg

3,90 €

0,78 €

4,68 €

3.2.
Odvoz odpadu z odberného miesta: Rozvodná 25, 831 01 Bratislava podľa potreby
objednávateľa.
3.3.
Pred odovzdaním odpadu vyplní poskytovateľ sprievodný list nebezpečného odpadu (ďalej
SLNO), ktorý potvrdí objednávateľ pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu alebo
povereného pracovníka.
3.4.
Prevzatím dohodnutého druhu odpadu na miestach určených objednávateľom, poskytovateľ
preberá zodpovednosť za nakladanie s odpadom v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy.
3.5.
Poskytovateľ služieb sa zaväzuje, že zabezpečí nakladanie s odpadmi v súlade s platnou
legislatívou, pričom Objednávateľ služieb sa zaväzuje, že odovzdá Poskytovateľovi len také
druhy odpadov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
3.6.
Na účely vystavenia faktúry sa odpad považuje za zneškodnený/zhodnotený momentom jeho
prevzatia Poskytovateľom.
3.7.
Poskytovateľ za poskytnuté služby vystaví faktúru (daňový doklad) po ukončení služby v daný
mesiac, a to na základe evidencie poskytnutých služieb, ktorú poskytovateľ vedie na základe
sprievodných dokladov spravidla sprievodný list nebezpečného odpadu.
3.8.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť účtované položky do 30 dní od doručenia faktúry. Peňažný
záväzok sa považuje za splnený pripísaním sumy na bankový účet poskytovateľa, pričom
platbu je povinný identifikovať variabilným symbolom uvedeným na faktúre. Pri neuhradení
faktúr v lehote splatnosti poskytovateľ má právo odmietnuť poskytovanie služieb
objednávateľovi.
3.9.
V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny za zneškodnenie odpadu sa zmluvné
strany dohodli, že Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
za každý deň omeškania z dlžnej čiastky až do zaplatenia.
3.10.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade omeškania s hradením vystavených faktúr
zo strany Poskytovateľa Objednávateľovi, bude Poskytovateľ uplatňovať svoje práva
z neuhradenej faktúry/ faktúr voči Objednávateľovi prostredníctvom ním splnomocnenej tretej
osoby alebo obchodnej spoločnosti zaoberajúcej sa inkasom pohľadávok, pričom Objednávateľ
sa týmto zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi alebo Poskytovateľom splnomocnenej tretej osobe/
obchodnej spoločnosti náklady spojené s vymáhaním pohľadávky, ktoré spočívajú aj
v zaplatenej zmluvnej odmene za vymoženie pohľadávky treťou stranou, vyjadrenej
percentuálne dojednanou sadzbou. Takto vzniknutý náklad Poskytovateľa, zmluvné strany
výslovne považujú za ujmu, ktorá vznikne Poskytovateľovi tým, že musí vynaložiť náklady
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v dôsledku porušenia povinností druhej strany, teda Objednávateľom. Objednávateľ sa
zaväzuje zaplatiť takto vzniknutú ujmu Poskytovateľa bezodkladne na základe písomnej výzvy.
4. Osobitné ustanovenia
4.1.
V mene Poskytovateľa vykonávajú úkony súvisiace s prevzatím odpadu, zisťovaním jeho
druhu, preverovaním, vážením, zneškodnením a iné nevyhnutne súvisiace úkony zamestnanci
Poskytovateľa alebo prepravca.
4.2.
Poskytovateľ je oprávnený zabezpečiť činnosť v zmysle tejto zmluvy prostredníctvom tretích
osôb.
4.3.
Objednávateľ súhlasí s tým, že stanovenie hmotnosti odpadu bude vykonané poskytovateľom
pri preberaní odpadu na adrese objednávateľa a bude zaznamenaná v sprievodnom liste pri
odovzdávaní odpadu.
4.4.
Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú dodržiavať plnú mlčanlivosť o všetkých
informáciách, ktoré sa dozvedeli a dozvedia v rámci vzájomných rokovaní a realizácie tejto
zmluvy.
4.5.
Objednávateľ sa zaväzuje splniť všetky povinnosti, ktoré mu ukladajú ustanovenia Zákona
o odpadoch v znení ďalších predpisov a zaväzuje sa dodržiavať všetky súvisiace právne
predpisy (v oblasti nakladania s odpadom).
5. Trvanie zmluvy a ukončenie zmluvy
5.1.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov.
5.2.
Túto zmluvu môžu zmluvné strany zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou
ktoroukoľvek zmluvnou stranou v trojmesačnej výpovednej lehote, a to bez uvedenia dôvodu.
5.3.
Každá zo zmluvných strán môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana
opakovane nesplní svoje zmluvné povinnosti a tým znemožní druhej zmluvnej strane plnenie
predmetu zmluvy.
6. Záverečné ustanovenia
6.1.
Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán
písomnými dodatkami k zmluve.
6.2.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden
rovnopis.
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6.3.
Spory vzniknuté z tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a až
následne súdnou cestou. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodným právom je právo
Slovenskej republiky.
6.4.
Zmluvné strany sa dohodli, že tento záväzkový vzťah sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb.,
Obchodným zákonníkom v platnom znení.
6.5.
Poskytovateľ je oprávnený pohľadávky z tejto zmluvy
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
6.6.
Zmluva je platná okamihom jej podpisu oboma
nasledujúci po zverejnení zmluvy.

postúpiť

na tretiu

osobu

aj

zmluvnými stranami a účinná na deň

6.7.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej ustanovenia sú im zrozumiteľné, pričom dostatočne
určitým spôsobom vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán.
V Bratislave, dňa
Za Objednávateľa

Za Poskytovateľa

podpis: .....................

podpis:.........................

meno: PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD
funkcia: riaditeľka

meno: Martina Molnárová
funkcia: konateľ
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