
1 RÁMCOVÁ DOHODA O ODBERE A ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADU

Číslo zmluvy: 2u100/22/VV-1

uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších právnych predpisov

(ďalej len „Rámcová dohoda")

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
ICDPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zápis v OR:
Kontaktná osoba:
Tel.č.,e-mail:

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Zápis v OR:
Kontaktná osoba:
Tel.č.:/e-mail:

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 
Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 46578/V
Tomáš Hamráček
0951407 907, e-mail: tomas.hamracek@mepos.sk

(ďalej len 11objednávateľ")

Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Martin Suchý, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Jasečková, prokurista spoločnosti
31659641
SK 2020502957
Tatra banka, a.s.
2627845102/1100
SK57 1100 0000 0026 27 84 5102
TATRSKBX
Okresný súd Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 2044/V
Mgr. Peter Hudák
053/ 41 66 218, 0911400 598, peter.hudak@brantner.sk
Katarína Krajčiová
053/41 66 203, 0904 298 379, katarina.krajciova@brantner.sk

(ďalej len 11zhotoviteľ")

II. Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia tejto Rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa odobrať a zneškodniť odpady
dovezené objednávateľom, a to uložením na Regionálnej skládke odpadov Kúdelník II.
v Spišskej Novej Vsi.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odobrať a zneškodniť odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

Kat.č. Názov odpadu podľa katalógu odpadov

07 02 13 odpadový plast
15 01 06 zmiešané obaly
17 0107 zmesi betónu tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v

170106
17 03 02 bitúmenové zmesi (asfalt)



17 03 02 bitúmenové zmesi (lepenka)
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 170801
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií - nad priemer 50 cm
17 06 04 izolačné materiály
19 12 04 plasty a guma

a to v zmysle schváleného Prevádzkového poriadku skládky Kúdelník II., platného povolenia na
prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi.

3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo neodobrať od objednávateľa stavebný odpad pri prekročení
množstva 50t/mesiac.

III. čas plnenia

Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.1.2022 do 31.12.2022.

IV. Cena a platobné podmienky

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za splnenie predmetu plnenia:

a) Cenu za uloženie odpadu:
Kat.č. Druh odpadu

07 02 13 odpadový plast
15 0106 zmiešané obaly
17 0107 zmesi betónu tehál, škridiel, obkladového materiálu

a keramiky iné ako uvedené 170106 37,50€/t
17 03 02 bitúmenové zmesi (asfalt) 55,00€/t
17 03 02 bitúmenové zmesi (lepenka) 55,00€/t
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 170801 80,00€/t
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 80,00€/t
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií - nad priemer 50 cm 110,00€/t
17 06 04 izolačné materiály 140,00€/t
19 12 04 plasty a guma 90,00€/t

b) poplatok za uloženie odpadu na skládku v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. 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.

2. K cenám uvedeným v ods. 1 tohto článku bude fakturovaná zákonom stanovená sadzba DPH
platná v čase vystavenia faktúry.

3. Podkladom pre úhradu ceny za odobratie a zneškodnenie odpadu bude faktúra vystavená
zhotoviteľom do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa faktúra vystavuje.
Súčasťou faktúry budú množstvá odpadov - vážne lístky dovezeného odpadu.

4. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi, 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 S pracovných dní späť zhotoviteľovi, ktorý faktúru podľa
charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú. U takto opravenej alebo novej faktúry
plynie nová lehota jej splatnosti. Úhradu faktúry v prípade jej správnosti vykoná objednávateľ
bezhotovostne na účet zhotoviteľa uvedený v článku 1. tejto Rámcovej dohody v lehote do 14 dní
odo dňa vystavenia faktúry.

S. Dňom úhrady platby od objednávateľa sa rozumie deň pripísania príslušnej finančnej čiastky na
bankový účet zhotoviteľa uvedený v článku 1. tejto Rámcovej dohody.

6. V prípade, že faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, zhotoviteľ môže objednávateľovi
účtovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

7. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je zhotoviteľ
oprávnený neodobrať od objednávateľa odpad až do doby splnenia všetkých splatných záväzkov.

Cena za uloženie
odpadu bez DPH

120,00€/t
80,00€/t



8. V prípade, ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, zhotoviteľ upozorní objednávateľa na
túto skutočnosť. Upozornenie môže byť realizované formou písomnou, telefonicky, príp. e
mailom. Najbežnejšou formou upozornenia je zaslanie upomienky, a to buď v rámci nasledujúcej
faktúry alebo ako osobitný dokument.

9. K zmene ceny môže dôjsť v prípade, ak počas trvania tejto zmluvy dôjde k zmene právnych
predpisov platných a účinných v čase podpísania tejto zmluvy, ak tieto právne predpisy majú
oprávnený vplyv na výšku ceny. K zmene ceny môže dôjsť aj v prípade zmeny nákladov na strane
zhotoviteľa súvisiacich s prevádzkovaním Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II., alebo v
prípade zmeny nákladov na strane zhotoviteľa súvisiacich s odobratím a/alebo zneškodnením
odpadu. Zmenu ceny je možné vykonať len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý
musí byť odsúhlasený a podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.Návrh na zmenu ceny je zmluvná strana, ktorá zmenu ceny navrhuje, povinná písomne oznámiť
druhej zmluvnej strane minimálne jeden mesiac pred zamýšľanou zmenou ceny. V prípade, že
zmluvná strana, ktorej sa zmena ceny navrhuje nebude s výškou navrhovanej ceny súhlasiť, a
teda nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o cene, má zmluvná strana, ktorej sa zmena
ceny navrhuje, právo od zmluvy odstúpiť, a to bez akýchkoľvek nárokov druhej zmluvnej strany z
titulu odstúpenia od zmluvy.

v.
Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať zneškodňovanie odpadov v zmysle Prevádzkového poriadku
skládky Kúdelník II., platného povolenia na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti
nakladania s odpadmi. Odpad bude vážený na mostovej autováhe Toledo pri vstupe na skládku.
K odpadu dovezenému objednávateľom je zhotoviteľ povinný vystaviť vážny lístok; na ktorom
budú údaje o hmotnosti a druhu dovezeného odpadu.

2. Objednávateľ má právo kedykoľvek si od zhotoviteľa vyžiadať kópiu súhlasu či iného povolenia
v zmysle zákona o odpadoch, na základe ktorého je zhotoviteľ oprávnený nakladať s odpadom,
podľa tejto Rámcovej dohody.

Vl. 

Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v dovezenom odpade nenachádzal iný odpad ako je

uvedený v článku II. ods. 2 tejto Rámcovej dohody. V prípade, že budú v dovezenom odpade
zistené iné druhy odpadu, objednávateľ sa zaväzuje tento odpad na vlastné náklady zo skládky
odstrániť.

2. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje, že v dovezenom odpade sa nebude nachádzať popol, alebo iné
horľavé zložky v žeravom stave.

3. Pri odchode vozidla objednávateľa zo skládky vodič vozidla prevezme kópiu vystaveného vážneho
lístku potvrdenú svojím podpisom. .

4. Posádka vozidla objednávateľa, ktoré dopraví odpad na zneškodnenie je povinná v priestoroch
areálu skládky rešpektovať pokyny pracovníkov skládky a hlavne vedúceho skládky tak, aby bola
dodržaná bezpečnosť práce a prevádzkový poriadok skládky.

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dopravu odpadov na skládku bude zabezpečovať v uzavretých
vozidlách určených na zvoz odpadov. V prípade prepravy odpadov v otvorených vozidlách je
objednávateľ povinný odpad zabezpečiť sieťou alebo plachtou, aby dopravou odpadu nedošlo
k znečisteniu prístupových komunikácií skládky a okolia skládky.

6. Počas dovozu odpadu je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby vozidlami dovážajúcimi odpad
nedošlo k poškodeniu objektov a ostatného majetku zhotoviteľa nachádzajúceho sa v areáli
skládky. Zodpovednosť za preukázanú škodu znáša v plnom rozsahu objednávateľ.

7. Objednávateľ je povinný správne zaradiť dovážané odpady v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na
skládku odpadov v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. 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 a oznámiť tieto údaje zhotoviteľovi, ktorý je
prevádzkovateľom skládky, v zákonom stanovenej lehote.
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VII. Záverečné ustanovenia

1. Táto Rámcová dohoda sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z toho je 1 exemplár určený pre
objednávateľa a 1 exemplár pre zhotoviteľa.

2. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

3. 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
objednávateľa.

4. Platnosť tejto Rámcovej dohody môže skončiť:

a) písomnou dohodou zmluvných strán

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, aj bez udania dôvodu. Výpovedná
doba je 3-mesačná a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

c) písomným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa, v prípade podstatného porušenia
zmluvy zhotoviteľom, za ktoré sa považuje skončenie platnosti povolenia vydaného podľa § 32
zákona č. 39/2015 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa povoľuje
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, v ktorom bude zhotoviteľ
zneškodňovať odpady podľa tejto zmluvy.

d) písomným odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa, v prípade podstatného porušenia
zmluvy objednávateľom, za ktoré sa považuje omeškanie objednávateľa s plnením finančných
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy trvajúce dlhší čas ako 15 dní od ich splatnosti.

e) písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, v prípade nepodstatného
porušenia zmluvy (za nepodstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje každé porušenie
zmluvy, okrem porušení zmluvy definovaných v tejto zmluve ako podstatné porušenie), a ak
nedôjde k náprave ani napriek písomnému upozorneniu a poskytnutiu primeranej dodatočnej
lehoty v trvaní najmenej 3 kalendárne dni odo dňa doručenia upozornenia, ktorá bola
zmluvnej strane 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 zmluvy doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.

f) písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán v zmysle "čl. 3 ods. 10 tejto
zmluvy, teda v prípade, že zmluvná strana, ktorej sa zmena ceny navrhuje nebude s výškou
navrhovanej ceny súhlasiť, a teda nedôjde, medzi zmluvnými stranami k dohode o cene. Právo
od zmluvy odstúpiť má zmluvná strana, ktorej sa zmena ceny navrhuje.

s. V prípade, že ktorákoľvek zmluvná strana odstúpi od tejto zmluvy podľa ods. 2 písm. c), d), e)
alebo f) tohto článku zmluvy, musí písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručiť druhej
zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od zmluvy druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že sporné prípady budú riešené
pokonávkou. Pokiaľ jedna zo zmluvných strán nepristúpi na pokonávku, návrh na riešenie sporu
sa podá príslušnému orgánu.

6. Zmeny a doplnky tejto Rámcovej dohody sú možné len so súhlasom oboch zmluvných strán, a to
len písomnými postupne očíslovanými dodatkami, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.

7. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto Rámcová dohoda neupravuje inak, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
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8. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, sú spôsobilé a oprávnené
takúto zmluvu uzatvoriť. Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú, súhlasia s ním, na znak čoho ju

slobodne a vážne vlastnoručne podpisujú.

V Spišskej Novej ·Vsi, dňa 23.12.2021
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. (>) 

- . 

brantner
9,,.nsolu1ion1 

. Brantner Nova, s.r.o.
Sadova 13, ,!)52 01 Spišská Nová Ves /

. ICO: 31 659 641 ~

Tomáš Hamráček
konateľ spoločnosti

za zhotoviteľa
Ing. Martin Such

konateľ spoločnosti

Ing. Mária Jasečko á
prokurist~poločnbsti


