
Rámcová zmluva o zbere, preprave a zabezpečení zneškodnenia
odpadu

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

1. Obchodný názov:
Sídlo:
Zapísaný v obchodnom registri: 
Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie :
IBAN:
BIC:
Kontaktná osoba:
Telefón 
e- mail:

Fleming, s.r.o.
Južná č. 26, 949 12 Nitra
OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo 33481/N
Ing. Tomáš Šiška, konateľ spoločnosti
46 980 067
SK2023679801
ČSOB, a,s.
SK78 7500 0000 0040 1747 3638
CEKOSKBX
Ing. Tomáš Šiška
0903 713 294
siska.bno@gmail.com

/ďalej lenposkytovatelZ

2. Obchodný názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
registračné číslo: 
registrový úrad:
Bankové spojenie:
IBAN:
e-mail:

/  ďalej len objednávateľ /

DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.
SNP 1247/16A, 965 01 Žiar nad Hronom 
Mgr. Jana Filipčíková, štatutárny orgán 
52540651 
11/2019
Okresný úrad Banská Bystrica
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
SK57 0200 0000 0043 4960 0656
iana.filipcikova@domovprikastieli.sk

Poskytovateľ je právnická osoba oprávnená podnikať v oblasti nakladanie 
s nebezpečným odpadom podľa výpisu z obchodné registra Okresného súdu Nitra, Oddiel:
Sro, vložka číslo 33481/N.

Poskytovateľ vykonáva činnosť uvedenú v čl. 1. tejto zmluvy v rámci rozhodnutia na 
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pod č. 1894/2013/1847 -  07 -  F25 zo 
dňa 13. 6. 2013 podľa zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v platnom znení, na činnosť -  zber alebo preprava odpadov.
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Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať zber a prepravu biologicky 
nebezpečného odpadu vyprodukovaného objednávateľom /ďalej len odpad/ z miesta vzniku 
odpadu objednávateľa do spaľovne spoločnosti FCC, s.r.o., odštepný závod Žilina, ktorá 
vykoná jeho zneškodnenie -  spaľovaním.

1.2 Zmluva sa týka nasledovných druhov odpadov:

18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska 
prevencie nákazy, kategória N, ( ihly, striekačky, ústne lopatky, tampóny, plastikové rukavice, 
zuby a odpad z dentálnej hygieny),

18 01 04 odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska 
prevencie nákazy, kategória O (napr. sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorázové 
odevy, plastikové poháriky),

18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08, kategória O ( bežné liečivá okrem cytostatických 
a cytotoxických)

čl. 2
Povinnosti poskytovateľa

2.1. Poskytovateľ je povinný prevziať od objednávateľa triedený a balený odpad a previest ho 
do spaľovne spoločnosti FCC, s.r.o. so sídlom Žiline / ďalej len spaľovňa/ a v tejto spoločnosti 
zabezpečí jeho zneškodnenie.

2.2. Poskytovateľ prevezme odpad na základe požiadavky objednávateľa za účasti povereného 
zamestnanca objednávateľa v pracovných dňoch pondelok -  piatok, v čase od 7.00 hod. do 14.00 
hod. minimálne lx  za mesiac. Y prvej polovici roka - t.j. od 1.1. do 30.6. sa zber bude 
realizovať v poslednej dekáde mesiaca, v druhej polovici roka — t.j. 1.8. — 31.12. sa zber bude 
realizovať v prvej dekáde mesiaca.

2.3. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť prevziať nezahalený a neoznačený odpad od 
objednávateľa, čím nie je dotknutá povinnosť objednávateľa zaplatiť manipulačný poplatok vo 
výške 14 Eur bez DPH.

2.4. Prevzatý odpad za účasti povereného zamestnanca objednávateľa poskytovateľ odváži 
a zistenú váhu vyznačí do prijímacieho lístka a sprievodného listu nebezpečných odpadov /ďalej 
len SLNO/, z ktorých jedno vyhotovenie odovzdá objednávateľovi, jedno si ponechá 
poskytovateľ a dve kópie zašle poskytovateľ na Okresný úrad v sídle objednávateľa, Okresný 
úrad v sídle poskytovateľa, a taktiež na Okresný úrad v sídle kraja, ktorý vydal povolenie na 
krajskú prepravu NO.

2.5. Prevzatím odpadu preberá poskytovateľ všetku zodpovednosť za ďalšie nakladanie s ním.



čl. 3
Povinnosti objednávateľa

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje triediť odpad do obalu prípadne do plastovej nádoby, a je 
zodpovedný za to, že do obalu nebude vložený komunálny resp. iný odpad, ktorý môže ohroziť 
poskytovateľa pri jeho následnej manipulácii.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby odpad určený na zber a jeho následný prevoz 
bol skladovaný v neporušených obaloch a zodpovedá za ochranu životného prostredia počas jeho 
skladovania až do termínu jeho prevzatia poskytovateľom.

3.2. Objednávateľ je povinný pripraviť odpad za účelom jeho zberu v určenú dobu.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať odpad minimálne jedenkrát za mesiac, a to bez 
ohľadu na jeho množstvo a hmotnosť.

čl. 4
Cena a platobné podmienky

4.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán za jeden zber vrátane 
prepravy

- manipulačný poplatok 14 Eur / zber a likvidácia odpadu od 0 kg do 2 kg /
1,20 Eur za každý aj začatý 1 kg odpadu nad hmotnosť 2 kg,

- Kliník box 60L -  ( núdzový alebo karanténny stav) - cena na vyžiadanie,
- Quick box 5L - nádoba na ostré infekčné predmety - cena na vyžiadanie, 

Vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním -  cena 
na vyžiadanie,

- stanovené ceny sú bez DPH.

4.2. Cena manipulačného poplatku zahŕňa okrem zberu a prepravy odpadu, vyplnenie 
identifikačného listu nebezpečného odpadu, vyplnenie SLNO, archivácia dokumentov po dobu 5- 
tich rokov.

4.3. Zmena dohodnutej ceny za prevoz a zneškodnenie odpadu sa bude realizovať na základe 
písomného dodatku k tejto zmluve a bude závisieť od zmeny vstupných nákladov na prevoz - 
ceny pohonných hmôt, ceny energií, výšky inflácie podľa údajov Štatistického úradu SR 
a zmeny ceny za kg zneškodnenia odpadu zo strany spaľovne.

4.4. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru do 14 dní od prevzatia faktúry. Za deň úhrady sa 
považuje pripísanie celej fakturovanej sumy na účet poskytovateľa. V prípade omeškania 
objednávateľa s úhradou faktúry sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške 
0,05% z nezaplatenej sumy za každý, aj začatý deň omeškania, ktorý sa objednávateľ zaväzuje
zaplatiť.



51. 5
Ostatné dojednania

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.11.2023 alebo do vyčerpania finančného 
limitu 5 998,80 € vrátane DPH (slovom pättisícdeväťstodeväťdesiatosem eur osemdesiat 
centov).Pričom služba sa začína poskytovať dňom otvorenia Zariadenia pre seniorov, t. j. 
od 01. 12.2021.

5.2 Zmluvný vzťah je možné skončiť na základe:
a1 písomnej dohody zmluvných strán ku dňu uvedenom v dohode;
b/ písomnou výpoveďou bez udania dôvodu adresovanou druhej zmluvnej strane. Výpovedná 
doba je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede;
c/ odstúpením - ak zmluvná strana poruší podstatným spôsobom alebo opakovane povinnosť 
vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá strana môže od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi bez zbytočného 
odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia 
druhej zmluvnej strane. Za podstatné porušenie povinnosti sa považuje najmä: nedodržanie 
termínu odvozu odpadu alebo likvidácia odpadu v rozpore s platnou legislatívou SR, omeškanie 
objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako dva mesiace.

5.3 Výpoveď sa považuje za doručenú aj dňom, kedy bola vrátená písomná zásielka z adresy 
druhej zmluvnej strany, ktorá si v určenej lehote zásielku neprevzala, príp. ju odmietla prevziať 
a to v takom prípade, ak bola doručená na adresu uvedenú v zmluve a zmenu adresy objednávateľ 
neoznámil.

5.4. Ku dňu skončenia zmluvného vzťahu sú si zmluvné strany povinné navzájom 
vysporiadať všetky záväzky, ktoré vznikli zo zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

5.5. Zmluvné strany sa zaväzujú počas platnosti tejto zmluvy vzájomne sa informovať 
o zmenách súvisiacich so zberom a prevozom biologického odpadu, ktoré môže mať vplyv na 
plynulý priebeh prevozu, najmä zmenu miesta prevzatia odpadu, zmenu dojednaného termínu 
najmenej dva dni vopred, inak nesú zodpovednosť za škodu, ktorú tým druhej zmluvnej strane 
spôsobili.

5.6 Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len v písomnej forme.

5.7 Zmluva je platná dňom jej uzatvorenia, t j. podpisom všetkých zmluvných strán a účinná 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenie na webovom sídle objednávateľa.

5.8 Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, ktoré majú platnosť originálu pre každú 
zmluvnú stranu po jednom vyhotovení a jedno vyhotovenie pre Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v sídle objednávateľa, ktoré vyhotovenie doručí úradu objednávateľ. Poskytovateľ 
zároveň oznámi uvedenému úradu aj ukončenie zmluvného vzťahu s objednávateľom bez ohľadu 
na to, z akého dôvodu dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu.



5.9 Právne vzťahy, práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

5.10 Zmluvné strany potvrdzujú, že si Zmluvu riadne prečítali, obsahu Zmluvy rozumejú a na 
znak súhlasu ju podpisujú. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne.

5.11 Poskytovateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s Protikorupčnou doložkou, zverejnenou na 
webstránke mesta Žiar nad Hronom fwww.ziar.sk/protikorupcna-politika/). jej obsahu v celom 
rozsahu porozumel a zaväzuje sa dodržiavať všetky povinnosti z nej vyplývajúce počas celého 
obdobia trvania zmluvného vzťahu, ak z ustanovení Protikorupčnej doložky nevyplýva, že tieto 
povinnosti vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu.

v Nitre, dňa v Žiari nad Hronom, dňa <q f  V &Q2 ý  

za objednávateľa:za poskytovateľa:

■RA
n. o.

101 m

=. ľomáš Šiška 
konateľ spoločnosti

Mgr. Jana Filipčíková 
štatutárny orgán

http://www.ziar.sk/protikorupcna-politika/

