Rámcová zmluva o zneškodnení odpadu

Objednávateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Štat. zástupca:
Tel.č.:
(ďalej len „Objednávateľ“)

1. Zmluvné strany
Obec Veľké Dvorníky
Veľké Dvorníky
00 305 375
PhDr. Ján Ürögi
0918 668 758

a
Poskytovateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Zápis:
Bank. spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Štat. zástupca:
Email:
Tel.č.:
(ďalej len „Poskytovateľ“)

PURA W, s.r.o.
Hlavná 5539/2, 929 01 Dunajská Streda
52 216 667
SK2120932902
2120932902
OR OS Trnava, Odd.: Sro, vložka č.: 44977/T
UNICREDIT BANK, a.s.
SK15 1111 0000 0015 9688 3004
UNCRSKBX
Jiří Jetenský
obchod@puraw.sk
0908 420 961

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
zneškodnenie/zhodnotenie, uloženie odpadov a poskytovanie komplexných služieb v oblasti
odpadového hospodárstva pre objednávateľa uvedených v čl. 3 tejto zmluvy.
3. Druhy odpadov, cena a platobné podmienky

3.1. Ceny za zneškodnenie odpadu:
P. č.
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

Druh odpadu

Kategória

Zmesový komunálny odpad
Odpad z trhovísk
Odpad z čistenia ulíc
Odpad z čistenia kanalizácie
Objemný odpad
Zemina a Kamenivo
Drobný stavebný odpad

O
O
O
O
O
O
O

Katalógové
číslo
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 06
20 03 07
20 02 02
20 03 08

Cena v € za
tonu bez DPH
44,00
62,00
62,00
62,00
66,00
12,00
36,00

Ceny zneškodnenia odpadu na skládku odpadov nezahŕňajú DPH a zákonný poplatok za uloženie
odpadov na skládku podľa Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. V zmysle
uvedeného budú účtované zákonné poplatky. Zákonný poplatok nepodlieha povinnosti platby DPH.
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3.2. Objednávateľ je povinný objednať službu u Poskytovateľa min. 5 pracovných dní pred termínom
realizácie, a to formou objednávky faxom na čísle: 0905 583 997 e-mailom na adrese:
odbyt@puraw.sk, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.
3.3.

Objednávka služby sa stáva záväznou po potvrdení Poskytovateľom, pričom Poskytovateľ
Objednávateľovi potvrdí objednávku do 48 hodín od jej doručenia. Nepotvrdenie objednávky
v stanovenej lehote neznamená a nemôže znamenať skutočnosť, že objednávka bola zo strany
Poskytovateľa potvrdená.

3.4. Prevzatím dohodnutých druhov odpadov a druhotných surovín na miestach určených
objednávateľom, poskytovateľ preberá zodpovednosť za nakladanie s dohodnutými
odpadmi 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 momentom jeho prevzatia
Poskytovateľom.
3.7. Poskytovateľ za poskytnuté služby vystaví faktúru – daňový doklad spravidla jedenkrát týždenne, a to
na základe evidencie poskytnutých služieb, ktorú poskytovateľ vedie na základe vážnych lístkov,
záznamu o prevádzke motorového vozidla a iných sprievodných dokladov.
3.8. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť účtované položky do 14 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. Objednávateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi spolu s cenou za zneškodnenie odpadu aj
poplatok za uloženie odpadu vo výške určenej Zákonom o poplatkoch. Ak zmenou Zákona
o poplatkoch dôjde k zmene výšky poplatkov, je Objednávateľ povinný uhradiť takto zmenené
poplatky prípadne uhradiť nové poplatky, ak budú právnym predpisom zavedené.
3.10. 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, pričom Poskytovateľ má nárok popri zmluvnej pokute
požadovať od Objednávateľa aj náhradu škody, predstavujúcu najmä, ale nie výlučne náklady
vynaložené Poskytovateľom v dôsledku porušenia povinnosti Objednávateľom plniť svoje záväzky
riadne a včas špecifikované v bode 3.14. tejto rámcovej zmluvy.
3.11. Ak Objednávateľ ako pôvodca a poplatník nezaplatí poplatok v zmysle § 4 ods. 1 Zákona
o poplatkoch včas alebo v plnej výške, je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi za každý deň
omeškania s úhradou poplatku úrok z omeškania vo výške 0,2% zo sumy nezaplateného poplatku.
3.12. V prípade ak bude voči Poskytovateľovi vyvodená akákoľvek sankcia uložená orgánom verejnej
moci, a to z dôvodu porušenia akejkoľvek zákonnej alebo zmluvnej povinnosti Objednávateľa podľa
tejto zmluvy, Objednávateľ sa zaväzuje v plnej miere odškodniť Poskytovateľa a uhradí mu akékoľvek
náklady, ktoré vzniknú Poskytovateľovi v dôsledku takéhoto porušenia Objednávateľom.
3.13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry za
poskytnutú službu, Poskytovateľ písomne upozorní Objednávateľa na existenciu neuhradenej splatnej
pohľadávky, pričom za každú takúto upomienku je oprávnený účtovať Objednávateľovi náklady
spojené s jej vyhotovením, a to vo výške 10 € bez DPH za každú upomienku.
3.14. 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 v dôsledku porušenia povinností druhej strany, teda Objednávateľom.
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Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť takto vzniknutú ujmu Poskytovateľa bezodkladne na základe
písomnej výzvy.
3.15.Objednávateľ je povinný pri každom privezení odpadu na skládku odpadov odovzdať pracovníkovi na
váhe vypísaný Sprievodný list odpadu, ktorý tvorí súčasť tejto Zmluvy. V prípade, že objednávateľ
túto povinnosť poruší poskytovateľ je oprávnený odpad neprevziať.
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 automaticky
výpočtovým systémom spojeným s váhou, prípadne iným, oboma zmluvnými stranami odsúhlaseným
spôsobom.
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).
4.6. Objednávateľ je podľa § 4 ods. 1 Zákona 329 zo 17. októbra 2018 o poplatkoch za uloženie odpadov
a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) povinný správne zaradiť odpad
na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby podľa
osobitného predpisu a oznámiť Poskytovateľovi údaj o tejto sadzbe každoročne do 28. februára
príslušného kalendárneho roka alebo pri prvom uložení odpadu po 28. februári príslušného
kalendárneho roka.
4.7. Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi doklad o výške poplatku za uloženie odpadu na skládku
odpadov do 15 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na skládku odpadov.
4.8. Objednávateľ je podľa Zákona povinný zaplatiť poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov
Poskytovateľovi najneskôr do 45 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na skládku
odpadov. 4.9. Ak Objednávateľ nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 2 Zákona, Poskytovateľ najneskôr do
ukončenia mesiaca, v ktorom mal Objednávateľ poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov
zaplatiť, je povinný oznámiť túto skutočnosť okresnému úradu, inšpekcii a Environmentálnemu fondu.
4.10. Ak Objednávateľ nezaplatí poplatok za uloženie odpadu podľa § 6 ods. 2 Zákona je povinný popri
úroku z omeškania vyplývajúcemu zo zákona 329/2018 Z. z. zaplatiť za každý deň omeškania aj
zmluvnú pokutu vo výške 0,2 percenta denne zo sumy nezaplateného poplatku za uloženie
odpadov.
4.11. Ak Objednávateľ nezaplatí poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov podľa § 6 ods. 2 Zákona
okresný úrad alebo inšpekcia Objednávateľovi uloží pokutu od 1 000 Eur do 30 000 Eur.
4.12. Objednávateľ sa pri preprave odpadov zaväzuje vybaviť dopravné prostriedky s otvoreným úložným
priestorom záchytnými sieťami proti rozptylu odpadov počas ich prepravy.
5. Trvanie zmluvy a ukončenie zmluvy
5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2022.
5.2. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou
ktoroukoľvek zmluvnou stranou v jednomesačnej 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
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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.
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
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

postúpiť

na

tretiu

osobu

aj

bez

6.6. Zmluva je platná a účinná od 1.1.2022.
6.7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej ustanovenia sú im zrozumiteľné, pričom dostatočne určitým
spôsobom vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán.
V Dunajskej Strede, dňa .....................
Za Objednávateľa

Za Poskytovateľa

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

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

meno: PhDr. Ján Ürögi
funkcia: starosta obce

meno: Jiří Jetenský
funkcia: konateľ
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SPRIEVODNÝ LIST ODPADU
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný Veľké Dvorníky.
Prevádzkovateľ: PURA, spol. s r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
Objednávateľ služby zneškodnenia odpadu:
Obchodné meno:
Sídlo:
Objednávateľ objednáva zneškodnenie odpadu č. ............................, množstvo ……...........
Pôvodca odpadu .........................................................................
ŠPZ vozidla: ………………………………………………
Meno a podpis vodiča: …………………………………
Dátum: ...................................
Podpis:

V mene objednávateľa koná: ......................................
Pečiatka:

V prípade zistenia dodania iného druhu odpadu, vyplní prevádzkovateľ skládky:
Prevádzkovateľ skládky zistil, že objednávateľ dodal odpad č. .............................. v množstve
...................................... dňa ..................................
Podpis

SPRIEVODNÝ LIST ODPADU
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný Veľké Dvorníky.
Prevádzkovateľ: PURA, spol. s r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
Objednávateľ služby zneškodnenia odpadu:
Obchodné meno:
Sídlo:
Objednávateľ objednáva zneškodnenie odpadu č. ............................, množstvo ……...........
Pôvodca odpadu .........................................................................
ŠPZ vozidla: ………………………………………………
Meno a podpis vodiča: …………………………………
Dátum: ...................................
Podpis:

V mene objednávateľa koná: ......................................
Pečiatka:

V prípade zistenia dodania iného druhu odpadu, vyplní prevádzkovateľ skládky:
Prevádzkovateľ skládky zistil, že objednávateľ dodal odpad č. .............................. v množstve
...................................... dňa ..................................
Podpis
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