Rámcová dohoda o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve
uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Rámcová dohoda")

Čl.1.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Poskytovateľ:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Základná škola Levočská 11
Levočská 11,052 01 Spišská Nová Ves
Mgr. Silvia Bartošová, riaditeľka
35546051
2021668396
Prima banka Slovensko, a.s.
SK62 5600 0000 0075 2502 2001
(ďalej len „objednávateľ")
MEPOS SNV s.r.o.
Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tomáš Hamráček, konateľ spoločnosti
52473732
SK2121034245
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK39 0900 0000 0051 5944 6373
(ďalej len „poskytovateľ")

Čl. II.
Predmet rámcovej dohody
1.

Predmetom Rámcovej dohody je poskytovanie služieb pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými
komunálnymi odpadmi, teda služieb spojených so zberom, prepravou a zhodnotením biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov.

2.

Poskytovateľ na základe tejto Rámcovej dohody zabezpečí zber, prepravu a zhodnotenie odpadu, podľa
Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, s katalógovým číslom 20 02
01 - biologicky rozložiteľný odpad, t. j, rastlinný odpad zo záhrad (odpady z orezávania krov a drevín,
stromová kôra, piliny, hobliny, pokosená tráva, burina, lístie, zvyšky zeleniny a ovocia, ktoré neprešli
tepelnou kuchynskou úpravou). Predmetom zberu, prepravy a zhodnotenia v zmysle tejto Rámcovej
dohody nebude kuchynský odpad, rastlinné oleje a tuky a odpady živočíšneho pôvodu.

3.

Poskytovateľ garantuje poskytovanie služby na základe platných právnych predpisov SR v oblasti
nakladania s odpadmi - zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch, vyhláška č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, vyhláška č.
366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a ďalšie súvisiace právne predpisy.

4.

Poskytovateľ, je na základe žiadosti objednávateľa povinný mu preukázať oprávnenie na poskytovanie
služby podľa bodu 1 tohto článku Rámcovej dohody.

5.

Rozsah predmetu plnenia Rámcovej dohody bude určený podľa skutočne poskytnutých služieb.
Čl. III.
Cena služby

1.

V cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením záväzku poskytovateľa podľa tejto Rámcovej
dohody.

2.

Jednotková cena za poskytovanie služby je stanovená dohodou zmluvných strán v sume 10, 18 EUR
(slovom desať eur osemnásť eurocentov) bez DPH; t. j. 11,20 EUR (slovom jedenásť eur dvadsať
eurocentov) s DPH za zbernú nádobu s objemom 1100 1.

3.

Fakturácia bude vykonávaná za obdobie kalendárneho mesiaca, a to na základe skutočného rozsahu
poskytnutých služieb poskytovateľom s použitím jednotkových cien dohodnutých v bode 2 tohto článku
Rámcovej dohody.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za poskytované služby podľa tejto Rámcovej dohody v súhrne
nepresiahne sumu 4 990,- EUR (slovom štyritisícdeväťstodeväťdesiat eur) bez DPH, t. j. 5 489,- EUR
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(slovom päťtisícštyristoosemdesiatdeväť eur) s DPH.
S.

Podkladom pre úhradu ceny za poskytnuté služby bude faktúra vystavená poskytovateľom do 15. dňa
mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom boli služby poskytovateľom poskytnuté, podľa rozsahu
skutočne poskytnutých služieb. Počty vyvážaných zberných nádob a počty vývozov budú potvrdené
poverenou osobou objednávateľa 1x mesačne pred vystavením faktúry poskytovateľom služby. Splatnosť
faktúry je 1 O kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry.

6.

Súčasťou faktúry budú doklady - súpis rozsahu poskytnutej služby (druh nádob, počet nádob, počet
uskutočnených vývozov, jednotkové ceny, celkové ceny).

7.

Objednávateľ má právo vrátiť faktúru poskytovateľovi, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu,
je neúplná alebo je v rozpore s touto Rámcovou dohodou. Objednávateľ je v takomto prípade povinný
takúto faktúru zaslať do 5 kalendárnych dní od jej doručenia späť poskytovateľovi, ktorý faktúru podľa
charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú. U takto opravenej alebo novej faktúry plynie nová
lehota splatnosti.

8.

Úhradu faktúry vykoná objednávateľ bezhotovostne na bankový účet poskytovateľa uvedený v článku 1.
tejto Rámcovej dohody. Dňom úhrady faktúry sa rozumie deň pripísania príslušnej finančnej čiastky na
bankový účet zhotoviteľa uvedený v článku 1. tejto Rámcovej dohody.

9.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak počas trvania tejto Rámcovej dohody a poskytovania služieb
na základe nej dôjde k zmene právnych predpisov platných a účinných v čase podpísania tejto Rámcovej
dohody, ak tieto právne predpisy majú oprávnený vplyv na výšku ceny za poskytované služby na základe
tejto Rámcovej dohody, majú zmluvné strany právo na úpravu ceny, na základe písomného dodatku
k tejto Rámcovej dohode, ktorý musí byť odsúhlasený a podpísaný oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán, a to v rozsahu vyplývajúcom zo zmeny právnych predpisov od 1. dňa účinnosti
príslušných právnych predpisov. Toto dojednanie sa týka výlučne právnych predpisov upravujúcich
sadzbu DPH.

1 O. V prípade, že v zmysle novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov dôjde k reálnej, objektívnej a oprávnenej zmene nákladov na strane poskytovateľa za
poskytovanie služby podľa tejto Rámcovej dohody, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na úprave ceny, a
to výhradne na základe dohody a súhlasu oboch zmluvných strán vo forme písomného dodatku k tejto
Rámcovej dohode podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Čl.IV.
Doba poskytovania služby
1.

Doba poskytovania služby je zmluvnými stranami dohodnutá do 31.12.2022, alebo do vyčerpania sumy
stanovenej v článku III. bode 4 tejto Rámcovej dohody, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.

2.

Zmluvné strany sa dohodli na časovom intervale plnenia tejto Rámcovej dohody, a to 1x za kalendárny
týždeň v pracovný deň. Presný deň poskytnutia služby bude určený dohodou zmluvných strán. Služby
nad rámec dohodnutého časového intervalu zberu budú poskytovateľom poskytované podľa požiadaviek
objednávateľa na základe objednávateľom vystavenej a poskytovateľovi doručenej osobitnej objednávky.

3.

Poskytovateľ' je povinný uskutočňovať zber odpadu v presne stanovený deň podľa určeného intervalu
zberu. V prípade, že zber odpadu nebude možné uskutočniť v presne stanovený deň, poskytovateľ služby
zabezpečí jeho náhradné vykonanie najneskôr do 24 hod. alebo podľa dohody s objednávateľom.

4.

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže kedykoľvek v priebehu platnosti Rámcovej dohody túto Rámcovú
dohodu vypovedať aj bez udania dôvodu písomnou formou. Výpovedná doba je 3-mesačná a začína
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.

5.

Odstúpiť od Rámcovej dohody môže objednávateľ z dôvodu podstatného porušenia Rámcovej dohody,
za ktoré sa považuje:
a)

omeškanie s plnením predmetu Rámcovej dohody zo strany poskytovateľa služby o viac ako 15 dní,

b)

strata oprávnenia poskytovateľa na poskytovanie služby podľa článku II. bodu 1 tejto Rámcovej
dohody.

6.

Odstúpiť od Rámcovej dohody môže poskytovateľ z dôvodu podstatného porušenia Rámcovej dohody,
za ktoré sa považuje omeškanie objednávateľa s plnením finančných záväzkov vyplývajúcich z tejto
Rámcovej dohody trvajúce dlhší čas ako 15 dní od ich splatnosti.

7.

Za nepodstatné porušenie tejto Rámcovej dohody sa považuje každé porušenie Rámcovej dohody, okrem
porušení Rámcovej dohody definovaných v tejto Rámcovej dohody ako podstatné porušenie Rámcovej
dohody. V prípade nepodstatného porušenia Rámcovej dohody je druhá zmluvná strana oprávnená
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odstúpiť od Rámcovej dohody len v prípade, že zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju
zmluvnú povinnosť ani napriek písomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatočnej lehoty v trvaní
najmenej 3 kalendárne dni, ktorá jej bola na splnenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnutá. V písomnom
upozornení musí byť podrobne špecifikované porušenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na právo
odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote. V prípade
neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote má zmluvná strana právo odstúpiť od tejto Rámcovej
dohody doručením písomného oznámenia o odstúpení od Rámcovej dohody.
8.

V prípade, že ktorákoľvek zmluvná strana odstúpi od tejto Rámcovej dohody, musí písomné oznámenie
o odstúpení od Rámcovej dohody doručiť druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Rámcovej dohody druhej zmluvnej strane.
Čl.V.
Podmienky poskytovania služby

1.

Zodpovednosť za manipuláciu s odpadom prevzatým podľa tejto Rámcovej dohody prechádza z
objednávateľa na poskytovateľa služby v okamihu prevzatia odpadu.

2.

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady budú zhodnocované v zariadení s platným súhlasom na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým je Regionálne centrum
zhodnocovania BRO, Kúdelník 2, Spišská Nová Ves., a ktorého prevádzkovateľom je poskytovateľ.

3.

Poskytovateľ bude viesť pre objednávateľa evidenciu jednotlivých druhov odpadov v zmysle ustanovení
príslušných právnych predpisov (najmä vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti) v členení podľa Katalógu odpadov. Evidencia bude obsahovať druh odpadu, množstvo
odpadu, číslo podľa Katalógu odpadov, spôsob zhodnotenia odpadu, miesto zhodnotenia odpadu.

4.

Poskytovateľ bude zabezpečovať zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom
1100 1 zberných nádob. Potrebné množstvo zberných nádob o objeme 1 100 1 zabezpečí poskytovateľ.

5.

Zberné nádoby musia byť v deň vývozu o 07:00 hod. ráno pripravené na vývoz, na verejne prístupnom
mieste v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberové vozidlo, v opačnom
prípade poskytovateľ nie je povinný nádobu vyprázdniť.

6.

Poskytovateľ pri každom zbere biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zabezpečí vyprázdnenie
všetkých zberných nádob na biologicky rozložiteľný komunálny odpad aj v prípade, ak nie sú celkom
naplnené. Po vyprázdnení zberných nádob je posádka zberového vozidla povinná uzatvoriť vyprázdnenú
zbernú nádobu a následne ju umiestniť na pôvodné miesto, resp. stojisko a v prípade 1100 1 zberných
nádob zaistiť nádobu proti posunutiu tak, aby bolo možné jej plynulé otváranie a aby nedochádzalo k jej
samovoľnému odsunutiu mimo stojiska.

7.

V prípade, že dôjde pri vyprázdňovaní zberných nádob k znečisteniu okolia zberných nádob, je
poskytovateľ povinný toto znečistenie bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.

Objednávateľ berie na vedomie skutočnosť, že zberné nádoby na biologicky rozložiteľný komunálny
odpad nie sú určené na drobný stavebný odpad, zeminu, kamenivo a pod ..

9.

Za škody spôsobené nesprávnym používaním zberných nádob (horúci popol, hutnenie odpadu v
nádobách, pálenie odpadu v nádobách alebo kontajneroch, preťažovanie nádob) nenésie poskytovateľ
žiadnu zodpovednosť. Za uvedené škody bude zodpovedať ten kto ich spôsobil.

1 O. Za poškodenie zberných nádob v dôsledku zlej manipulácie pri vývoze odpadu, a teda i za prípadné
vzniknuté škody v dôsledku zlej manipulácie pri vývoze odpadu zodpovedá poskytovateľ služby.

11. Objednávateľ má právo vykonávať kontrolu množstva a kvality poskytovanej služby.
12. Objednávateľ sa zaväzuje informovať poskytovateľa minimálne 3 kalendárne dni vopred o všetkých
skutočnostiach, ktoré majú vplyv na poskytovanie služieb zo strany poskytovateľa. V takomto prípade, sa
zmluvné strany dohodnú na náhradnom riešení poskytovanie služieb zo strany poskytovateľa. Obdobne
budú zmluvné strany postupovať v prípade živelných udalostí, havárií a iných objektívnych prekážok z
dôvodu vyššej moci (vis maior).

13. V prípade preťaženia zberných nádob je objednávateľ povinný zabezpečiť všetky činnosti potrebné na
ich vyprázdnenie na vlastné náklady.

14. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré majú
vplyv na poskytovanie služieb podľa tejto Rámcovej dohody.
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Čl. Vl.
Sankcie a zodpovednosť za škodu
1.

Pri omeškaní poskytovateľa s poskytovaním služby trvajúcom viac ako 7 kalendárnych dní oproti
dohodnutému dňu poskytnutia služby, má objednávateľ právo uplatniť si pokutu vo výške 1 O eur za každý
začatý deň omeškania. Objednávateľ nemá právo uplatniť si pokutu v súvislosti s omeškaním
poskytovateľa, ak k omeškaniu s poskytovaním služby došlo z dôvodu živelných udalostí, havárií a iných
objektívnych prekážok z dôvodu vyššej moci (vis maior).

2.

Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry v zmysle článku III. bod S tejto Rámcovej dohody má
poskytovateľ právo požadovať od objednávateľa zákonný úrok z omeškania za každý začatý deň
omeškania.

3.

Poskytovateľ služby zodpovedá za všetky škody, spôsobné jeho činnosťou pri poskytovaní služby.

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

2.

Rámcová dohoda je uzatvorená v súlade s§ Sa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a
podľa§ 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

3.

Túto rámcovú dohoduje možné meniť a dopÍňať len formou postupne očíslovaných písomných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť
tejto rámcovej dohody.

4.

Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto Rámcová dohoda neupravuje inak, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.

S.

Zmluvné strany si budú písomnosti doručovať doporučenými listovými zásielkami, a to na adresy uvedené
v článku 'I. tejto Rámcovej dohody. V prípade zmeny doručovacej adresy sú zmluvné strany povinné sa o
tom písomne informovať, inak sa za doručovacie adresy stále budú považovať adresy uvedené v článku
1. tejto Rámcovej dohody. Ak nie je možné doručiť písomnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán na adresu
uvedenú v článku 1. tejto Rámcovej dohody, a iná adresa nie je druhej zmluvnej strane známa, písomnosť
sa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa zmluvná strana, ktorej
mala byť písomnosť doručená o tom nedozvie. Písomnosti sa takto považujú za doručené aj v prípade,
ak sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľná s poznámkou adresát „neznámy" alebo
„nezastihnutý" za predpokladu, že adresa adresáta bola uvedená správne. Účinky doručenia nastanú aj
vtedy, ak adresát doručenie písomnosti odmietol, a to dňom odmietnutia prevzatia písomnosti.

6.

Rámcová dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Po
podpísaní Rámcovej dohody objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a poskytovateľ jedno vyhotovenie.

7.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody budú prednostne riešiť
rokovaním a mimosúdne.

8.

Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto Rámcovú dohodu
uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú zrozumiteľné a určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, s obsahom tejto Rámcovej dohody sa dôkladne oboznámili, porozumeli mu v
plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú.
V Spišskej Novej Vsi, dňa 28.3.2022

ZÁK~DIMÁtiKOLA

V Spišskej Novej Vsi, dňa 28.3.2022
Za poskvtWL.._·----

(
,5
Mgr. Silvia Bartošová
riaditeľka školy
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