
uzavretá rrredzi
k I.: (doalei odbe

obchodné meno: RAMEKO, s,1,.o.

Sídlo: Čaklov č.6, 094 35

Štatutár,ny zásíupca: Radoslav Duda - konatel'
Miroslav Hainík - konateť

Obchodrrý register: OS PO, oddiel Sro, vl. č.I7I84 lP
ICO: 36 5l4 748
IC DPH: SK2022162395
Bankové spoierrie: čSoB, a.s.

Císlo účtu: 4016166994 l 7500
IBAN: SK8 1 750000000040 1 6 t66994
SWIFT: CEKOSKBX
Teclinický zástttpca: Radko Višňovský
Telefonny kontakt: 0918676887
e - rnail sol@r"anreko. sk, odpadyíd,ranreko,§k,
Tel,/fax: 057l44 96 160

zm|uva o dielo
v zmysie Obchodrrého zákonrríka č, 51311991Z. z.

Účastn

Účastník II.: (d'alei póvod ca odnadu
obchodné meno: Obec Nřný Slavkov

Sídlo: Obecný úrad 1 02,08275 Nižný Slavkov
Prevádzka: ZŠ s MŠ Nižrrý Slavkov, 08215 Nižný Slavkov
VÝpis obch, reg.:

ICO: 00 32] 514
DlC: 202071162
Bankové spoienie: VUB banka
Císlo účtu: SK51 0200 0000 0000 0602 4512
zodpovedná osoba: Ing. Jozef Karrrenický, starosta obce
Telefonny kontakt: 0907 971 019
e-rnai1 staro sta@.niznvs1 avkov, sk

I.

Predmet zmluvy
Ll Odberateí sazavázuje vykonať pl,e póvodcu odpadu odber, pťepravu, zhodnoterrie, ťesp.

zrreškoclnenie odpadov (d'alej tiež ,,práce a služby" v príslušnom gramati.ckom tvare),

Neoclclelitel'nú súčast' tejto zmluvy tvoria prílohy - zoznam odpadov, ktoré vznikajú pri
zabezpečovaní preclmetu ztrrluvy v znrysle Katalógu odpadov a aena za icb zhodnotenie, ťesp,

zneškodnerrie.

2.1 Odbelatel' vykoná požadované práce a služby na zák\ade ernailovej objedrrávky alebo
teleforrickej objeclrrávky urobenej póvodcom odpadu, ktorá rnusí byt' následne potvrdená
ernailom zo strany odberatel'a až vtedy sa objednávka považuj e za platnú. Objedrrávka trrusí

obsahovat' požadovaný výkorr ptáa a služieb a určenie korrkrétnej prevádzky - tniesta odberu.

Potvrdenie objednávky bude obsahovať potvrdenie výkonu prác a služieb, miesta odberu. Odo
dňa plijatia



objednávky odberatel' objednávku potvrdí alebo požiada póvodcu odpadu o doPlnenie, reSP.

upi.sn.nie objednávky, alebo uvedie dóvod, pre ktorý nemóže objednávku potvrdiť.

3.1 póvodca odpadu sa zavázuje objednat' a prijať práce a sluŽby odberatel'a minimálne jeden

krát v danonr kalendárrrom roku aspoň v cene zapráce a služby vo výŠke rninimálnej fbkturácie

podťa prílohy, ktorá tvorí neoddeliieťnú súčasť tejto zrnluvy. Splnenie tejto povinnosti PÓvodcu

|apuau zisti odber ateí vždy k 3I.12 daného kalendárneho roka, ak k tomu dátumu bude

evidovať potvrdenú objednávku póvodcu odpadu.

4.1 Jednorazový vývoz odpadu za cďlý kalendárny rok musí pÓvodca odPadu objednat' u

odberatel,a najneskóido 3 1. októbra v danom kalendárnom roku. V prípade ak pÓvodca odPadu

uvedený jednorazový vývoz objedná po 31. októbri v danomkalendárom roku, odberateť

,rykoná požadované'práce astuZby v lehote do 45 pracovných dní odo dňa Potvrdenia

objednávky póvodcu odpadu.

5.1 póvodca odpadu sa zavázlje zaplatit'za vykonané práce a sluŽby odberatefovi cenu v

rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve a prílohách tejto zmluvy,

II.
Doba platnosti zmluvy

1,1 Zmluvanadobúda platnost'a účinnosť dňorrr podpisu oboch zmluvných strán a uzatvára

sa na dobu neurčitú. 
lil.

Podmienky plnenia

r.l odberatel'bude vykonávat'práce a služby spojené so zhodnotením, resp. zneŠkodnením

odpadov v súlade s platnými zákonnýmipredpismi v odpadovom hospodárstve, v dohodnutýclr

tertnínoch.
2.1 Odberatel' pri odbere
odpadu.

určitých druhov odpadu kategórie ,,o" vystaví protokol o odbere

3.1 Pri preprave odpadu zaradeného v kategórii
nebezpečrrého odpadu SLNO podťa Vyhlášky MZP

,,N" vystaví odberatel' Sprievodný list
SR č. 366 l 2015 Z, z, v znení platných

predpisov.

4,1 póvodca odpadu sa zavázuje sprístupniť včas priestory pre výkon Prác a sluŽieb

a vytvoriť podrnienky na riadenie a včasné plnenie, vrátane potrebnej súČinnosti.

5.1 Analýzy odpadov zabezpeči póvodca odpadu na svoje náklady aŽ po spresnení zo stranY

odberatel'a na vybrané druhy odpadov,

IV.
cena a fakturácia

Ll póvodca odpadu a odberatel' sa dohodli, že cena za vykonané práce a sluŽbY, resP,

zhodnotenie, aleto zneškodnenie odpadov, bude účtovaná podťa PrílohY, ktorá tvorí

neoddelitel,nú súčast'tejto zrnluvy. Cena je stanovená dohodou v zmYsle ZákonaČ.18l1996 Z.

z. v platnom zneni, K cene uvedenej v prílohe bude pripočítaná príslušná DPH,

2.1 K faktúre bude priložená kópia SLNO, alebo protokol o vykorranýclr prácach a sluŽbách,

potvrdený zástupcom póvodcu odpadu.

3.1 odber-atel,vystaví faktúru póvodcovi odpadu za vykonanie prác a sluŽieb bezodkladne Po

ich vykonaní a doručí ju póvodcovi odpadu poštou alebo emailorn. PÓvodca odPadu uhradí

í-aktúru v lehote splatnosti 14 dní odo dňa jej vystavenia.

4.1 Za deň plnenia peňažného závázku sa považuje deň pripísania dlŽnej sumY z ÚČtu

póvodcu odpadu v prospech účtu odberatel'a.



SoJr..i.
1.1 V zrnysle § 544 Občianskelro zákonníka sa znrluvné strany dolrodli, Že ak PÓvodca

odpaclu po.usi svoju zmluvnťr povinnost', dohodnutú v čl. I ods. 3 tejto zmluvY (Povirrnosť

objeclnávky prác a služieb v minirnálne dohodrrutorn počte a výške), je Povinný zaPlatit'

odberatel,ovi zmluvnú pokutu, Póvodca odpailu sa zavázuje zapl,attt' odbefatel'ovi zmluvnú

pokutu vo výške minirrráhej fakturácie za jedenvývo,z odpadu uvedenej v prÍlohe tejto zrnluvY

(aktuálrry cerrník). Zrnluvnú poktrtu rnóže odberatef účtovat' k 1, driu kalerrdárneho roka

nasledujúceho po kalendárnoin roku, v ktorom póvodca odpadu porušil svoju povinnosť,

Splatrroiť znrluvnej pokuty je 14 drrí odo clria vystavetria faktúry, ktorou odberatef znrluvnú

pokutu póvodcovi oclpadu účtuje,

2.1 pokial, odpad, ktorý bude chciet' póvodca oclpadu odovzdat' odberatel'ovi nebude

zodpoveclat' ustánoveniarlr tejto zmluvy a jej prílohárn, vyhradzuje si odberatef Právo
oclmietnut' prevzatie takéhoto odpadu.

3.1 Ak póvodca odpadu odovzdá odberatel'ovi iný odpad alebo iné nrnoŽstvo ako bol uvederrý

v objednávke a potvidení objeclnávky, zavázuje sa póvodca odpadu uhradiť cenu za ten druh

odpádu a množstvo odpadu, ako bol reálrre odovzdaný póvodcorrr odpadu.

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že odberateť má právo neprevziat'odpad od póvodcu odPadu

až do času pokial, pbvodca odpadu neuhradí odplatu z predchádzúúcej nezaPlatetrej sPlatnej

faktúry odberatel'a.

Ll Práva a povinnosti
obclrodného zákonníka.

VI.
záverečné ustanovenia

touto ztrrluvou neupťavené sa riadia príslušnýrrri ustanoveniami

2.1 Zm|warradobúda platnost'dňorn podpisu oboch zmluvrrých strárr,

3.1 Zm1uvarrróže byt'menená alebo upravovaná len písornnými dodatkami, odsúhlasenými

štatutárnyrni zástupcami oboch zmluvných strán.

4.1 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých kažďá strana obdrŽÍ jeden

exemplár.

5,1 Zmluvné sttany sú oprávnené tťrto znrluvu vypovedat' v písomnej fornre bez uvedenia

dóvodu v trojmesačnej výpovednej lehote so začiatkom plynutia odo dňa nasledujúceho Po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

6.1 podpisorn tejto zrnluvy korrčí platnost' predchádzajúcich zmlúv, ktoré boli medzi

zmltrvnými stranami rtzatvorené k poskytovaniu prác a služieb na dobu rrerrrČitÚ.

4/ 4. z0)4 1 1. t]1, 2l]?1



príloha kzmluve o dielo
V zmysle Obchodného zákonníkaó,5l3l9l Z, z,

Ceny sú uvedené bez DPH.

tlt _j* ,2_n) l __ ,_ ____ _ _, .,:,:,i_'.=^-_ tr 1 01' 2021

Cena Pozn.
Kat. číslo Názov odpa4u

pri odbere
do 20 kg (vrátane) /80 €

Pri oclbere

ocl21 kg-40 kg
(vrátarre)
/110€

Pri odbere nad 41 kg /

2,80 €lkg

Doprava v cene
zneškodnenia18 01 03 Oapral^ tt-ýclr zber 

l

a zncškodnerrie podlieha.|ú 
I

osobitnýrrr požiadavl<ánr z lrl'adisl<a 
l

prevencie nákazy fN)


