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Rámcová zmluva o nakladaní s odpadmi 
      Č. 001//2021/TT 

 
 
 
ktorú uzavreli v ďalej uvedený deň 
 
 
 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby 
 
              Sídlo:    Gucmanova 670/19, priečinok 7, 920 41 Leopoldov 
 Korešpondenčná adresa:  Gucmanova 670/19, priečinok 7, 920 41 Leopoldov 
         Zastúpený:   pplk. Mgr. Roman Dekan – poverený riaditeľ 
 Právna forma:   Štátna rozpočtová organizácia 
 Zriadené:   Ministerstvom spravodlivosti SR 
     zriaďovacia listina MS SR č. GR ZVJS-187/40-2001  
     zo dňa 31. 01. 2001 v znení neskorších dodatkov 
 Tel. :     +421 33 2831 560 
 E-mail:    ustavleop@zvjs.sk  
  Web:    www.zvjs.sk 
 IČO:    00738 271 
 DIČ:    2021148019 
 IBAN:    SK42 8180 0000 0070 0016 3696 
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
   
 
ako predávajúci na strane jednej 
 
a 
 
Zberné suroviny Žilina a.s.,  
  
 Sídlo:       Kragujevská 3, 010 01 Žilina 
 Zastúpená:      Ing. Norbert Tóth, generálny riaditeľ 
 IČO:        50 634 518 
 IČ DPH:       SK2120399776 
 Zapísaná:      Spoločnosť zapísaná v OR OS v Žiline, oddiel Sa, vl.č. 10917/L 
 Bankové spojenie:    Tatra Banka Žilina, IBAN: SK07 1100 0000 0026 2245 5615 
 
ako kupujúci na strane druhej 
 

t a k t o : 
 
 

Čl. I. 
Účel zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe a podmienok tejto zmluvy bude kupujúci zabezpečovať odkúpenie, 

odvoz a recykláciu druhotných surovín – odpadov uvedených ako „Aktíva“ (ďalej len druhotné suroviny) a 
taktiež zabezpečí pre predávajúceho odvoz a zneškodnenie odpadov z výroby „Pasíva“ (ďalej len ostatné 
odpady) v zmysle aktuálne platnej legislatívy SR, včítane potrebných potvrdení resp. sprievodných listov 
o recyklácii resp. zhodnotení uvedených odpadov tak, aby predávajúci, resp. jeho zmluvný partner mal 
zabezpečené riadne splnenie záväzkov pri nakladaní s odpadmi v zmysle platnej legislatívy SR. Kupujúci bude 
odoberať druhotné suroviny z prevádzky predávajúceho.  
 

2. Kupujúci záväzne prehlasuje, že je spoločnosťou, ktorá môže v rámci povoleného predmetu podnikania 
vykonávať činnosť, ku ktorej sa zaväzuje touto zmluvou.  

 
3. Táto zmluva je uzatvorená v súlade so všeobecnými ustanoveniami Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. 

v platnom znení. 
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Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci bude vykonávať, resp. zabezpečovať zber a vytriedenie druhotných 

surovín podľa vzájomne odsúhlasených druhov a tieto odpredávať kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje 
druhotné suroviny od predávajúceho odkúpiť, t.j. prevziať ich a zaplatiť za ne dohodnutú kúpnu cenu. Druhotné 
suroviny, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, musia vyhovovať technicko-preberacím podmienkam v zmysle STN 
420030 (oceľový šrot), STN EN 643 (papier), STN ISO 15270 (plasty), STN 421231 (neželezné kovy).  
 

Kód odpadu Popis Kategória 
20 01 01 Papier a lepenka O 
15 0 1 01   Obaly z kartónu  a lepenky O 

   
 
2. Ukladanie druhotných surovín sa bude uskutočňovať v kontajneroch, ktoré  je kupujúci povinný doviezť a uložiť 

na miesto stanovené predávajúcim, a to v počte potrebnom a nevyhnutnom v závislosti na počte zložiek 
druhotných surovín podliehajúcich separácii; potrebný počet kontajnerov určuje predávajúci. Kontajnery 
zostávajú naďalej vo výlučnom vlastníctve kupujúceho. V prípade poškodenia zberných nádob, resp. 
kontajnerov, ktoré sú vo vlastníctve kupujúceho, kupujúci najneskôr do 24 hodín zabezpečí ich výmenu za 
vhodné nové zberné nádoby resp. kontajnery. 

 
3. Práva a povinnosti z tejto zmluvy bude za kupujúceho vykonávať jeho prevádzka: 

Názov závodu (prevádzky) kupujúceho:  závod Trnava  
       e-mail:  

 
 
 

Čl. III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Odpredaj a kúpa druhotnej suroviny, resp. odvoz a zneškodnenie ostatných odpadov sa bude uskutočňovať 

na základe písomnej alebo telefonickej objednávky, spravidla 1-2x mesačne.  
 
2. Okrem základnej povinnosti vyplývajúcej z čl. II. bodu 1. a 2. zmluvy je  
a) predávajúci povinný  
 

 poskytne odberateľovi (formou bezodplatného nájmu po dobu trvania tejto zmluvy) priestor v časti 
závodu dodávateľa potrebný na nakladanie s odpadom.  

 poskytne povolenie vstupu pracovníkom odberateľa. 
 poskytnúť kupujúcemu miesto na uloženie kontajnerov, ktoré bude zodpovedať a vyhovovať 

charakteru, vlastnostiam a účelu kontajnera, ktoré bude dobre prístupné pre mechanizmy, ktoré budú 
s kontajnermi manipulovať, 

 miesto uloženia kontajnerov pravidelne kontrolovať,  
 zabezpečovať a dodržiavať separáciu druhotných surovín do jednotlivých zberných nádob podľa ich 

určenia,  
 zabezpečiť, aby druhotná surovina nebola znečistená nežiaducimi prímesami, aby neobsahovala 

rádioaktívne alebo iné kontaminované látky škodlivé zdraviu a životnému prostrediu,   
 oznamovať kupujúcemu potrebu výmeny kontajnera dohodnutým spôsobom,  
 sprístupniť miesto uloženia kontajnera kupujúcemu pre účely jeho odvozu, resp. výmeny, 
 zabezpečovať riadnu starostlivosť o kontajnery, dbať na to, aby nedochádzalo k ich poškodeniu alebo 

znečisťovaniu,  
 počas umiestnenia kontajnera na ním stanovenom mieste, udržiavať poriadok v okolí kontajnerov,  
 kontajnery užívať výlučne sám, teda nie je oprávnený poskytovať ich na užívanie inému subjektu, 
 nahradiť kupujúcemu škodu na kontajneroch, pokiaľ ku nej dôjde v období, keď sa kontajner 

nachádza na mieste poskytnutom kupujúcemu; 
 
b) kupujúci povinný  
 

 vykonávať všetky práce súvisiace s nakladaním s  odpadmi 
 udržiavať čistotu a poriadok v časti vyčleneného areálu  odpadového hospodárstva; 
 dodať kontajnery v riadnom a vyhovujúcom technickom stave a tento stav zabezpečovať počas 

celého obdobia, keď sa kontajner nachádza v dispozičnom oprávnení predávajúceho,   
 predmet kúpy - druhotnú surovinu zhodnocovať v zmysle platnej legislatívy SR,  
 platiť úhrady v zmysle čl. V. tejto zmluvy, 
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 pri manipulácii s kontajnermi dodržiavať všetky platné právne normy v oblasti nakladania s odpadmi 
a zásady bezpečnosti práce. 

 
3. Dohodlo sa, že ak nebudú dodržané podmienky separácie jednotlivých zložiek druhotných surovín, je kupujúci 

oprávnený odvoz kontajnera odmietnuť, teda kúpu nerealizovať, až do času kým predávajúci neodstráni vady 
separácie na vlastné náklady. Pre taký prípad sa dohodlo, že má kupujúci nárok na náhradu nákladov 
vzniknutých márnou jazdou. 

 
4. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré spôsobil pri výkone a tiež za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu 

v dôsledku porušenia všeobecných záväzných právnych predpisov a za pokuty uložené predávajúcemu 
v dôsledku činnosti kupujúceho. Ak kupujúci plní povinnosti prostredníctvom tretej osoby, je zodpovedný 
rovnako, ako keby činnosti vykonával sám. 

 
 
 

Čl. IV. 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Kúpna cena za druhotné suroviny podľa tejto zmluvy resp. cena za odvoz a zhodnotenie ostatných odpadov 

je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci za druhotné suroviny zaplatí predávajúcemu sumu stanovenú na 

základe dohody. Kupujúci oznámi podľa aktuálnej ceny papieru/lepenky predávajúcemu  cenu v danom čase 
na trhu vždy minimálne 7 dní pred vývozom. Ak bude cena stabilná, platí posledná dohodnutá cena. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že dovoz aj odvoz kontajnerov na druhotné suroviny bude vykonávať kupujúci. 

Náklady spojené s vývozom si bude kupujúci účtovať vo výške 2,30€/km jazdy. Tiež sa dohodlo, že za čas, 
kedy bude kontajner umiestnený na mieste určenom predávajúcim z dôvodu zberu druhotných surovín 
s cieľom ich predaja,  je predávajúci povinný platiť kupujúcemu nájom vo výške 50€/mesačne  za užívanie 
jedného veľkého krytého kontajnera.  

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet kúpy vystaví predávajúci faktúru, ktorou kupujúcemu vyúčtuje kúpnu 

cenu v súlade s bodom 2. tohto článku zmluvy, a to raz za kalendárny mesiac. Faktúra je splatná v lehote do 
30 dní od vystavenia. Predávajúci sa zaväzuje faktúru odoslať najneskôr do 3 dní od jej vystavenia, ak túto 
lehotu nedodrží, kupujúci nie je s úhradou v omeškaní po čas meškania predávajúceho s odoslaním faktúry. 
Kupujúci vystavuje faktúru za nájom a dopravu vždy 1x mesačne, so splatnosťou 14 dní.  

 
5. Ak povinná strana nezaplatí faktúru v lehote splatnosti, môže mu oprávnené strana vyúčtovať zákonný úrok 

z omeškania v sadzbe stanovenej právnym predpisom.  
 
 
 

Čl. V. 
Exkluzivita 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dohodnutý zber druhotných surovín realizovať a ukladať len do kontajnerov 

dovezených kupujúcim a tieto kontajnery umožniť odvážať len kupujúcemu.  
 
2. Pre prípad, že kupujúci preukázateľne porušil povinnosť o dodržaní lehoty na odvoz - odkúpenie druhotnej 

suroviny a aj napriek písomnému upozorneniu predávajúceho, v ktorom mu určil náhradnú lehotu na plnenie, 
záväzok nesplnil, nemôže si kupujúci uplatniť právo na zmluvnú pokutu ani na odstúpenie od zmluvy v zmysle 
bodu 1. tohto článku zmluvy.  

 
 
 

Čl. VI. 
Trvanie zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 
2. Práva a povinnosti zo zmluvy môžu zaniknúť  
a) písomnou dohodou,  
b) výpoveďou zmluvnej strany;  

výpovedná doba sa dohodla na 2 mesiace, pričom začína plynúť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po 
doručení výpovede. Výpoveď musí byť písomná, doručená a nemusí byť odôvodnená; 

c) odstúpením od zmluvy v prípadoch presne určených touto zmluvou.  
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3. V deň nasledujúci po ukončení zmluvného vzťahu je predávajúci povinný kupujúcemu sprístupniť kontajnery 

a umožniť ich odvezenie. Predávajúci je povinný kontajnery vrátiť v stave zodpovedajúcom ich veku 
a príslušnému opotrebeniu k akému dochádza pri ich bežnom používaní a manipulácii. 

 
4. Ak predávajúci nesplní záväzok prevzatý v bode 3. tohto článku zmluvy, je povinný zaplatiť kupujúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý deň omeškania so splnením povinnosti a tiež nahradiť škodu, pokiaľ 
kupujúcemu v tejto súvislosti vznikne.  

 
 

 
Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Za osoby oprávnené a povinné konať podľa podmienok zmluvy, teda za separáciu a odvoz odpadu 

zodpovedajú  
za predávajúceho:    kontakt:     

 za kupujúceho:    kontakt:     
      kontakt:  
     

2. Táto zmluva bola uzatvorená v súlade s § 269 ods.2 Obchodného zákonníka, pre právny vzťah založený touto 
zmluvou sú rozhodné predovšetkým jej ustanovenia, v ďalšom platia ustanovenia právneho predpisu.  

 
3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou očíslovaných písomných dodatkov odsúhlasených 

a podpísaných obidvomi zmluvnými stranami. 
 
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch právne rovnocenných výtlačkoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.  
 
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosti v akejkoľvek forme, urobia všetky potrebné 

úkony a budú postupovať tak, aby neboli porušené alebo ohrozené práva druhého účastníka tejto Zmluvy. 
 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že prílohy k Zmluve tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 
 
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením 
tejto zmluvy súhlasia. 

 
8. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ako prejav ich slobodnej vôle túto zmluvu 

vlastnoručne podpisujú. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú v celosti i na prípadných právnych 
nástupcov, a to bez osobitného súhlasu alebo dodatku. 

 
 
 
 
 
 
 
V ................................., dňa ........................   V ................................., dňa ........................ 
 
 
Predávajúci:       Kupujúci: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


