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RÁMCOVÁ ZMLUVA o zneškodnení odpadu č. 15//124/Z/20 
             uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

 

 

ČLÁNOK  I. 

Zmluvné strany 
 

 

Zhotoviteľ:                    Mesto Medzilaborce  

               Mierová 326/4, 068 01  Medzilaborce   

v zastúpení:           Ing. Vladislav Višňovský 

IČO:    00323233 

DIČ:    2021232752 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

Číslo účtu:    IBAN: SK48 0200 0000 0000 2302 8532 

Mail:    info@medzilaborce-urad.sk 
 

 

Objednávateľ:   Chemkostav, a.s. 

    K. Kuzmanyho 1259/22, 070 01 Michalovce 

V zastúpení štatutárnymi zástupcami, v zložení podľa výpisu z Obch. registra 

   Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva 

   Ing. Patrik Sabov, člen predstavenstva 

 Ing. Viliam Paľo, člen predstavenstva 

 Ing. Michal Šandrik, člen predstavenstva 

IČO:    36 191 892 

DIČ:    2020039780 

IČ DPH:   SK2020039780 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu:   SK3602000000001255374754 

Tel.:    056 / 688 0811,  

Zapísaná v Obchod. registri: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1079/V 

 

 

 
  

ČLÁNOK II. 

Predmet zmluvy 
 

1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre Objednávateľa na jeho stavbe: „zlepšenie 

vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 

506, Medzilaborce“ tieto služby: 

- prevziať od objednávateľa  odpad označený podľa Katalógu odpadov  

- prevziať od objednávateľa za účelom zneškodnenia odpadov na skládke odpadov 

odpad označený podľa Katalógu odpadov   

- na požiadanie odovzdať Objednávateľovi hodnoverné doklady potvrdzujúce 

zneškodnenie odpadu. V prípade ich nepredloženia, nie je Objednávateľ v omeškaní 

so zaplatením dojednanej ceny podľa tejto Zmluvy.  

Ukladanie odpadu na skládku sa vykonáva v súlade s ustanoveniami Zákona č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 

ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 

zákona o odpadoch a ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení. 
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2.   Objednávateľ sa zaväzuje: 

- zaplatiť   dohodnutú   cenu,   určenú    podľa    tejto    zmluvy,   za   službu  poskytnutú     

zhotoviteľom. 

 

 

ČLÁNOK  III. 

Doba trvania 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa 20.02.2022 do 31.12.2022.  

2.   Zmluvný vzťah zaniká: 

a) uplynutím doby určitej platnosti zmluvy podľa článku III. bod 1. tejto zmluvy. 

b) písomnou výpoveďou  adresovanou  druhej zmluvnej strane, výpovedná  lehota je      

1-mesačná a  začína  plynúť  prvým dňom nasledujúceho mesiaca  od doručenia 

výpovede druhej zmluvnej strane 

      b)   písomnou dohodou  ku dňu uvedenému v tejto dohode 

      c)   odstúpením od zmluvy podľa článku V. bod 3. tejto zmluvy. 
 

 

 

ČLÁNOK IV. 

                     Cena 
 

1. Zmluvné strany sa vzájomne  dohodli  cene v súlade s Cenovou ponukou na zneškodnenie 

a prepravu odpadu zo dňa 21.10.2021 – Príloha č. 1 k tejto zmluve.  (v súlade so 

zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení). 

 

Celková cena sa určí na základe skutočne odvezeného množstva odpadu, stasky 

a vážnych lístkov na základe dohodnutých cien v súlade s Prílohou č. 1 k tejto 

Zmluve.  Predpokladaná celková cena 20 000,-€ bez DPH. 

  

V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti 

s realizáciou tejto Zmluvy ako sú (PHM, mzdy, iné odmeny a poplatky, vrátane zisku 

Zhotoviteľa). 

 

2.   K uvedeným cenám bude pripočítaná DPH v zmysle platných predpisov. 

 

 
 

ČLÁNOK V. 

Platobné podmienky 
 

1.   Cenu za službu  (Čl. IV. bod 1. zmluvy) je zhotoviteľ povinný fakturovať objednávateľovi  

      písomnou formou, a to najneskôr do 15 dní po vykonaní služby. 

  Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru do 15 dní od jej doručenia. Podkladom pre   

vyhotovenie faktúry a prílohou faktúry bude : 

            a/ doklad potvrdený obidvoma zmluvnými stranami (Záznam o prevádzke 

vozidla )  

             b/ vážny lístok obojstranne potvrdzujúci jeho správnosť  

 

2. V prípade omeškania  s  úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi 

úroky z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej  ceny za každý deň omeškania. 

 

3. Ak  je  objednávateľ  v  omeškaní   s úhradou  faktúry  viac ako 30 dní odo dňa splatnosti,   
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zhotoviteľ odstúpi od plnenia predmetu zmluvy bez vyrozumenia objednávateľa po 

predchádzajúcom písomnom poskytnutím dodatočnej lehoty na zaplatenie. V prípade 

tohto postupu nenesie zhotoviteľ zodpovednosť za škody v súvislosti s tým vzniknuté a 

má nárok na zaplatenie všetkých služieb poskytnutých objednávateľovi do dňa účinnosti 

odstúpenia.  
 

 

 

ČLÁNOK VI. 

Ďalšie dojednania 
 

1.  Za kategorizáciu odpadu zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ má  povinnosť vykonať 

kontrolu Objednávateľom vykonanej kategorizácie odpadu  s  cieľom  overiť  

deklarované  údaje  o  pôvode,  vlastnostiach a zložení  odpadu. Prevzatím odpadu 

Zhotoviteľ potvrdzuje správnosť vykonanej kategorizácie. 

 

2.   Ak zhotoviteľ hodnoverne preukáže,  že  odpad prevzatý od Objednávateľa  obsahuje  iné 

odpady,  ako sú  prevádzkovým  poriadkom zariadenia  na  termické zneškodňovanie  

odpadov  a  zber  odpadov   povolené a označené podľa Katalógu odpadov  ako kategória 

odpadu „O“ s doporučeným  spôsobom  zneškodnenia  spaľovaním  alebo  

zhromažďovaním  odpadov (mimo  komunálneho  odpadu  katalógové  číslo skupiny  

20),  upovedomí Objednávateľa o tejto skutočnosti s upozornením, že ak Objednávateľ 

nevykoná na   nápravu, tak Zhotoviteľ nevykoná  služby  uvedené v Čl. II.  bod 1.  tejto  

zmluvy, a vyúčtuje  objednávateľovi   všetky   náklady,   ktoré   mu vznikli z dôvodu 

vrátenia takéhoto odpadu objednávateľovi.  

 

 Váženie zhotoviteľom prevzatého odpadu sa uskutočňuje na certifikovanej váhe 

zhotoviteľa. Dokladom preukazujúcim množstvo odpadu je vážny lístok vystavený 

zhotoviteľom. 

 Reklamácie  týkajúce  sa  poskytnutých  služieb si objednávateľ môže uplatniť písomne na 

adresu spoločnosti . 
 

 

 

ČLÁNOK VII. 

Osobitné dojednania 

 

1.  Objednávateľ  sa  zaväzuje   v   prípade   zvozu   odpadu   vlastnou   dopravou  zabezpečiť  

odpad ochrannými sieťami alebo plachtami. V prípade nedodržania tejto podmienky je  

zhotoviteľ oprávnený  nepovoliť vjazd vozidla do objektu zhotoviteľa.  

 

2.   Preberanie  odpadov na  skládke odpadov je od štvrtka do piatka v čase od 6.00 hod. do  

     14.00 hod. za podmienky využitia prepravných kapacít zhotoviteľa.  

 

3. V prípade opakovaného porušenia povinností, jednou zmluvou stranou, vzniká druhej 

zmluvnej strane nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur za každé takéto porušenie 

zmluvných povinností 

 
 

ČLÁNOK VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Všetky ustanovenia medzi  zmluvnými  stranami,  ktoré  nie sú výslovne dohodnuté v tejto  

     zmluve,  sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
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2.  Táto  zmluva  je  vyhotovená   v  4 rovnopisoch,  pričom   každá   zmluvná  strana  obdrží 

po dva rovnopisy. Každý rovnopis má hodnotu originálu. 

 

3.  Akékoľvek   zmeny   a   dodatky   tejto   zmluvy   musia   byť  vykonané písomnou formou  

     a štatutárne podpísané oboma zmluvnými stranami. 

 

4.  Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť k uzavretiu tejto Zmluvy, v Zmluve 

prejavili svoju vôľu slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne a súhlasia s jej obsahom, na 

znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. Zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za 

nápadne nevýhodných podmienok. 

 

5.  Zmluva  nadobúda  platnosť dňom  podpisu obidvoch  zmluvných  strán a účinnosť 

nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovej stránke zhotoviteľa. 

  

 Príloha č.1 – Cenová ponuka  

 

V Medzilaborciach dňa 20.02.2022    V Michalovciach dňa 20.02.2022 

 

 

Zhotoviteľ                       Objednávateľ 

 

 

 

 

_______________________     _____________________ 

  

 

 

 

 

_____________________ 

   

      

 

 


