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R Á M C O V Á   D O H O D A  
 
uzatvorená podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v  znení 
neskorších predpisov a podľa 83 a  nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi nižšie uvedenými zmluvnými 
stranami: 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Pôvodca odpadu: Psychiatrická liečebňa Sučany 
Sídlo: Hradiská 23, 038 52 Sučany 
IČO: 17 335 612 
DIČ: 2020598888 
IČ DPH: nie je platiteľ DPH 
Konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán – riaditeľ 
Zriadený: Zriaďovacou listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 
 zo dňa 09.12.1991 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu v tvare IBAN:  
Kontaktná osoba: Ing. Roman Kľučiarik  
Telefón: 043/4293209 
E-mail:  
(ďalej len „pôvodca odpadu") 

a 
Odberateľ: ARCHÍV SB, s.r.o. 
Sídlo: Priemyselná 1947/1, 031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 36 402 249 
DIČ: 2021610778 
IČ DPH: SK2021610778 
Konajúci prostredníctvom: Ing. Vladimír Beníček, konateľ  
Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro ,  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu v tvare IBAN: 53 
Kontaktná osoba: Miloš Kubík 
Telefón:  
E-mail: spalovna.lm@gmail.com 
(ďalej len „odberateľ")  

(pôvodca odpadu a odberateľ  ďalej aj ako „zmluvné strany")  
............................................................................................................................. .................  

 
Článok II. 

Predmet rámcovej dohody 
1. Pôvodca odpadu je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, pri prevádzke ktorého vzniká podľa 

vyhlášky 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov odpad: 
kategória:   číslo skupiny, podskupiny   Názov skupiny, podskupiny a  
   a druhu odpadu:   druhu odpadu: 
....................................................................................................................................................... 
N    18 01 03     odpad, ktorého zber a zneškodňovanie 
        podlieha osobitným požiadavkám  
        z hľadiska prevencie nákazy. 
(ďalej len „odpad“). 
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2. Odberateľ je slovenská právnická osoba, ktorá je okrem iného oprávnená podnikať v predmete 

činnosti: podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom a podnikanie v oblasti 
nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. 

3. Predmetom tejto rámcovej dohody je: 
a) záväzok odberateľa poskytnúť pôvodcovi odpadu počas platnosti a účinnosti tejto rámcovej 

dohody plnenie (službu) bežne dostupnú na trhu  - nakladanie s odpadom, ktorého bližšia 
špecifikácia je uvedená v  bode 1 tohto článku, a to len na základe doručenia čiastkovej 
výzvy pôvodcu odpadu na poskytnutie rámcovo zazmluvneného plnenia (služby), ktorá 
čiastková výzva bude vystavená v súlade s podmienkami a v medziach tejto rámcovej dohody a 
jej zmluvnej špecifikácie; a tomu zodpovedajúci  

b) záväzok pôvodcu odpadu plnenie (službu) poskytnutú  odberateľom v zmysle čiastkovej výzvy  
pôvodcu odpadu prevziať a zaplatiť zaň odberateľovi cenu dohodnutú v tejto rámcovej 
dohode.  

4. Zmluvné strany uzatvorením tejto rámcovej dohody prejavujú vôľu vopred dohodnúť 
obchodné podmienky poskytovania plnenia (služby) - nakladania s odpadom a stanoviť vzájomné 
práva a povinnosti. 

5. Pre vylúčenie pochybností platí, že pôvodca odpadu je oprávnený, nie však povinný, doručiť počas 
platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody odberateľovi akúkoľvek čiastkovú výzvu.  

6. Na poskytnutie plnení v zmysle čiastkovej výzvy pôvodcu odpadu v súlade s bodom 3 písm. a) 
tohto článku sa primerane budú vzťahovať ustanovenia tejto rámcovej dohody upravujúce práva a 
povinnosti pôvodcu odpadu a odberateľa v súvislosti s poskytnutím plnení obdobne, ako keby išlo o 
poskytnutie  plnení na základe samostatnej zmluvy o nakladaní s odpadom, ktorá nemá charakter 
rámcovej dohody (ďalej len „čiastková zmluva“).  

7. Pôvodcom odpadu predpokladané množstvo odpadu za 12 kalendárnych mesiacov je: 6.000 kg. 
8. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností v súvislosti s touto rámcovou dohodou je podľa zákona č. 

79/2015 Z.z. o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

 Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe 
Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. 
v. EÚ L 365, 19. 12. 2014). 

 Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane 
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj 
konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa. 

 Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania 
odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený 
alebo zneškodnený. 

 Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším 
nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu. 

 Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a 
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. 

 Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným 
výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu 
je uvedený v prílohe č. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. . 

 
Článok III. 

Uzatváranie čiastkových zmlúv 
1. Predmetom čiastkovej  zmluvy je poskytnutie služby – nakladanie s odpadom,  ktorý 

odpad sa odberateľ zaväzuje prevziať od pôvodcu odpadu v množstve špecifikovanom 
v čiastkových výzvach pôvodcu odpadu a následne tento odpad zneškodniť. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1357&qid=1429685295281&from=SK
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2. Zadávanie čiastkových výziev pôvodcu odpadu na základe a počas platnosti tejto rámcovej dohody 
sa bude realizovať písomnou formou s periodicitou 1x mesačne.  

3. Každá čiastková výzva na plnenie, ktorou si pôvodca odpadu uplatní voči odberateľovi nárok 
na poskytnutie služby (nakladanie s odpadom) v súlade s touto rámcovou dohodou, musí 
obsahovať najmä: 
a) číslo výzvy a odvolávku na túto rámcovú dohodu;  
b) označenie odberateľa (obchodné meno, právna forma, sídlo, IČO);  
c) označenie pôvodcu odpadu (obchodné meno, právna forma, sídlo, IČO);  
d) druh nebezpečného odpadu; 
e) množstvo nebezpečného odpadu; 
f) dohodnutú jednotkovú cenu;  
g) miesto a čas prevzatia odpadu; 
h) dátum vyhotovenia čiastkovej výzvy na plnenie; 
i) meno a priezvisko, pečiatku a podpis zamestnanca pôvodcu odpadu, ktorý vystavil 

čiastkovú výzvu na plnenie  a telefonický kontakt naňho.  
3. Údaje na čiastkovej výzve na plnenie  musia byť čitateľné a nesmú byť prepisované. 

Pôvodca odpadu je povinný zasielať čiastkové výzvy na plnenie  odberateľovi e-mailom na 
adresu: spalovna.lm@gmail.com a danka.magova@gmail.com. Zmluvné strany berú na vedomie, 
že každá čiastková výzva na plnenie  je samostatným návrhom pôvodcu odpadu na uzavretie 
čiastkovej zmluvy, pričom ďalšie obsahové náležitosti čiastkovej zmluvy, ktoré nebudú 
uvedené v čiastkovej  výzve na plnenie, sa budú spravovať ustanoveniami tejto rámcovej 
dohody. 

4. Lehota pre poskytnutie plnenia na základe čiastkovej výzvy na plnenie plynie odo dňa doručenia 
predmetnej čiastkovej výzvy odberateľovi, pričom nesmie byť kratšia ako lehota na tento účel 
uvedená v Článku IV. bod 1 tejto rámcovej dohody. 
 

Článok IV. 
Spôsob, miesto a čas poskytnutia služby 

1. Odberateľ sa zaväzuje poskytovať pôvodcovi odpadu službu – nakladanie s odpadom, 
ktorá bola špecifikovaná v čiastkovej výzve pôvodcu odpadu, v lehote do  5 pracovných dní od 
uzavretia čiastkovej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany v jednotlivej čiastkovej zmluve 
nedohodnú inak. 

2. Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť zber odpadu od pôvodcu odpadu z miesta: Psychiatrická 
liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 Sučany. Následne odberateľ zabezpečí ďalšie činnosti 
súvisiace s nakladaním s odpadom (viď  Článok II. bod 8 tejto rámcovej dohody). 

3. zneškodnenie tohto odpadu v mieste na tom určenom.  
4. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ pri zbere odpadu odovzdá pôvodcovi odpadu 

doklad o množstve odpadu, ktoré odberateľ zistí odvážením odpadu na certifikovanom 
vážnom zariadení odberateľa .  

5. Ak v tejto rámcovej dohode nie je dohodnuté inak, služba (nakladanie s odpadom) sa považuje za 
poskytnutú odberateľom a akceptovanú pôvodcom odpadu až momentom, kedy pôvodca odpadu 
potvrdí poskytnutie služby podpisom písomného protokolu o poskytnutí služby, v ktorom bude 
uvedený druh poskytnutej služby, uvedený dátum poskytnutia služby a množstva odobratého 
odpadu (v mernej jednotke „kg“). Protokol o poskytnutí objednaných služieb potvrdený podpisom 
zamestnanca pôvodcu odpadu je podkladom pre fakturáciu ceny služieb.  

 
Článok V.  

Cena za nakladanie s odpadom a platobné podmienky 
1. Zmluvné strany sa v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov  dohodli na cene za nakladanie s 1 kg odpadu vo výške: 
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Cena bez DPH:       0,63 EUR 
DPH:        0,126 EUR 
Cena s DPH:       0,756 EUR. 

2. Pôvodca odpadu nie je viazaný predpokladaným množstvom odpadu za 12 kalendárnych 
mesiacov  (6.000 kg); skutočne odobraté a zneškodnené množstvo odpadu môže byť nižšie, 
rovné alebo vyššie ako predpokladané množstvo odpadu. Predmetom fakturácie bude len 
na základe čiastkovej výzvy pôvodcu odpadu odberateľom skutočne prevzaté a zneškodnené 
množstvo odpadu. 

3. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že sa na relevantnom 
trhu poskytuje rovnaké alebo porovnateľné plnenie, ako je predmetom plnenia podľa 
tejto rámcovej dohody, za nižšiu cenu a odberateľ už preukázateľne v minulosti za takúto 
nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou 
cenou a cenou podľa tejto rámcovej dohody je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto 
rámcovej dohody, odberateľ sa zaväzuje poskytnúť pôvodcovi odpadu za plnenie objednané 
pôvodcom odpadu po preukázaní tejto skutočnosti zľavu vo výške rozdielu medzi cenou 
dohodnutou v tejto rámcovej dohode a nižšou cenou. 

4. Cena za predmet plnenia podľa tejto rámcovej dohody  je cena maximálna, t. j. cena ktorú 
odberateľ môže požadovať od pôvodcu odpadu za plnenie, ktoré mu poskytne po doručení a na 
základe čiastkových výziev pôvodcu odpadu. Takáto cena za predmet plnenia predstavuje 
odplatu za splnenie zm luvného záväzku odberateľa vyplývajúceho z čiastkovej zmluvy a 
zahŕňa všetky náklady alebo výdavky odberateľa na splnenie čiastkovej zmluvy 
(nakladanie s odpadom), t. j. na riadny a včasný zber a zneškodnenie  odpadu ako aj 
primeraného zisku, ak táto rámcová dohoda alebo príslušné všeobecne záväzné právne 
predpisy neustanovujú inak.  

5. Pôvodca odpadu zaplatí odberateľovi cenu za plnenie na základe faktúry, ktorú odberateľ 
vystaví najskôr po zbere a zneškodnení odpadu.  

6. Faktúra odberateľa musí mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať 
číslo tejto rámcovej dohody. Súčasťou každej faktúry odberateľa bude : 
a) protokol o poskytnutí služby  (viď Článok IV. bod 5 tejto rámcovej dohody) ; 
b) sprievodný list nebezpečných odpadov s  uvedením skutočnej váhy zneškodneného 

odpadu. 
7. Vzhľadom k tomu, že pôvodca odpadu je subjektom verejného práva (podľa § 261 ods. 3 

písm. d) a § 261 ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka a zároveň poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti, je povinný splniť peňažný záväzok z  dodania služby v lehote 
splatnosti 30 dní odo dňa odo dňa doručenia faktúry. Pôvodca odpadu bude platiť odberateľovi 
cenu za službu bezhotovostne - prevodom na účet odberateľa. Pôvodca odpadu 
preddavky z ceny za služby  odberateľovi neposkytuje. Za deň úhrady faktúry (deň 
zaplatenia ceny za služby) sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie deň pripísania 
fakturovanej sumy na účet odberateľa. Odberateľ odpadu je oprávnený účtovať pôvodcovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania úhrady.  

8. V prípade, že faktúra odberateľa nebude obsahovať náležitosti a prílohy (protokol 
o poskytnutí služby a sprievodný list nebezpečných odpadov), alebo ak bude vykazovať iné 
vecné alebo formálne nedostatky, je pôvodca odpadu oprávnený namietať vecnú a 
formálnu správnosť a úplnosť faktúry odberateľa či jej povinných príloh najneskôr do 
uplynutia lehoty jej splatnosti a odberateľovi vrátiť faktúru na opravu alebo doplnenie. V 
takom prípade začne plynúť nová lehota splatnosti opravenej alebo doplnenej faktúry 
dňom jej doručenia pôvodcovi odpadu. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ nemôže postúpiť pohľadávky voči pôvodcovi 
odpadu tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), bez predchádzajúceho súhlasu 
pôvodcu odpadu. Právny úkon, ktorým odberateľ postúpi pohľadávky voči pôvodcovi 
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odpadu tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu pôvodcu odpadu je podľa § 39 
Občianskeho zákonníka neplatný. Odberateľ berie na vedomie, že súhlas pôvodcu odpadu je 
platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas 
Ministerstva zdravotníctva SR. 

 
Článok VI. 

1.  Odberateľ: 
a)  je povinný poskytovať pôvodcovi odpadu službu (nakladanie s odpadom) v súlade so 

všetkými špecifikáciami a inými podmienkami uvedenými v tejto rámcovej dohode, v 
dohodnutej akosti, množstve , riadne a včas; 

b)  je povinný poskytnúť služby pôvodcovi odpadu s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade 
so špecifikáciou podľa tejto rámcovej dohody, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v 
dohodnutom čase a mieste plnenia, a v súlade s pokynmi pôvodcu odpadu; 

c)  je povinný predložiť pôvodcovi odpadu najneskôr do 3 dní od uzavretia tejto zmluvy: 

 všetky súhlasy príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva  na 
prevádzkovanie zariadení a  nakladanie s nebezpečným odpadom,  podľa § 97 
zákona  č. 79/2015 Z.z. o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov; 

 v prípade, že odberateľ nezneškodňuje odpad sám, predložiť pôvodcovi odpadu 
platnú a účinnú zmluvu uzavretú so subjektom, ktorý je oprávnený nezneškodňovať 
nebezpečný odpad; 

 čestné prehlásenie odberateľa alebo iného prevádzkovateľa zneškodňovacieho 
zariadenia (zmluvného partnera odberateľa) o  tom, že má dostatočnú kapacitu 
pre spracovanie predpokladaného objemu 6.000 kg nebezpečného odpadu počas 
trvania tejto rámcovej dohody;  

 čestné prehlásenie odberateľa o  tom, že bude prepravu nebezpečného odpadu 
zabezpečovať v súlade s požiadavkami ustanovenými v  zákone č. 56/2012 Z.z. 
o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami 
Európskej dohody o cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR);  

d) je povinný včas oznámiť pôvodcovi odpadu všetky prekážky a skutočnosti, ktoré by 
mohli spôsobiť omeškanie odberateľa s riadnym a včasným poskytnutím plnenia, 
nemožnosť dodatočného poskytnutia plnenia, alebo by odôvodňovali posun 
záväzného termínu pre poskytnutie plnenia;  

e) je povinný vystaviť sprievodný list nebezpečného odpadu;  
f) je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť pôvodcu odpadu na prípadnú 

nevhodnú povahu jeho pokynov na účely poskytovania služieb podľa tejto rámcovej dohody,  
ak takú nevhodnosť odberateľ zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti 
potrebnej na poskytnutie služieb; odberateľ, ktorý poruší túto svoju povinnosť, zodpovedá za 
vady plnenia spôsobené použitím nevhodných pokynov pôvodcu odpadu; 

g) ak odberateľ včas upozornil pôvodcu odpadu na nevhodnú povahu jeho pokynu, odberateľa 
taký pokyn zaväzuje len ak pôvodca odpadu bez zbytočného odkladu písomne oznámil 
odberateľovi, že na takom pokyne napriek upozorneniu na jeho nevhodnosť pôvodca odpadu 
trvá; v takomto prípade odberateľ nenesie zodpovednosť za prípadné vady plnenia, a iné 
negatívne následky spojené s dodržaním takého pokynu, na ktoré pôvodcu odpadu vyslovene 
upozornil.  

2.   Pôvodca odpadu: 
a) je povinný poskytnúť odberateľovi za účelom riadneho poskytnutia služby v potrebnej 

dobe nevyhnutnú súčinnosť; súčinnosťou pôvodcu odpadu sa nerozumie plnenie 
alebo suplovanie povinností odberateľa vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody či 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov ; 
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b) je povinný akceptovať odberateľovi zber odpadu podpisom písomného protokolu o 
poskytnutí služby, v ktorom bude uvedený druh poskytnutej služby, uvedený dátum 
poskytnutia služby a množstva odobratého odpadu (v mernej jednotke „kg“); 

c) je oprávnený pokynmi usmerňovať plnenie povinností odberateľa v zmysle tejto rámcovej 
dohody, pričom také pokyny pôvodcu odpadu nesmú ísť nad rámec tejto rámcovej dohody, 
dopĺňať ju ani ju meniť. V prípade ak odberateľ o to pôvodcu odpadu požiada, pôvodca odpadu 
je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto bodu písomne a doručiť ho odberateľovi. Pokyny 
pôvodcu odpadu v zmysle tohto bodu a vyhotovené v súlade s týmto bodom sú pre odberateľa 
záväzné. 

 
Článok VII. 

Zmluvné pokuty, úroky z omeškania a ďalšie dojednania  
1. V prípade omeškania odberateľa s poskytnutím služby uvedeným alebo dohodnutým v 

Článku VI. ods. 1 tejto rámcovej dohody, je pôvodca odpadu oprávnený účtovať 
odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania s  odobratím 
odpadu. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje odberateľa povinnosti poskytnúť 
pôvodcovi odpadu omeškané plnenie v zmysle čiastkovej zmluvy.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak je pôvodca odpadu, ktorý je subjektom verejného práva, 
v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká odberateľovi ako 
veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať od pôvodcu odpadu 
bez potreby osobitného upozornenia z nezaplatenej sumy úroky z omeškania, podľa § 1 ods. 2 
nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka, a to v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej 
centrálnej banky1) platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; 
takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením 
peňažného záväzku.  

3. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania oznámi 
oprávnená strana doručením faktúry druhej zmluvnej strane. Splatnosť faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.  

4. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok pôvodcu odpadu na náhradu škody 
spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti odberateľa. Pôvodca odpadu má nárok na 
náhradu škody v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu.  

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov 
vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a 
informácie, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie podľa tejto rámcovej dohod y, 
resp. čiastkovej zmluvy. 

6. Odberateľ sa zaväzuje, že bude s pôvodcom odpadu bez zbytočného odkladu rokovať 
o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces poskytnutia dohodnutého 
plnenia podľa čiastkovej zmluvy, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by 
mohli ohroziť dohodnutý termín pre poskytnutie služby v zmysle čiastkovej zmluvy. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce z tejto rámcovej dohody aj po 
vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny podľa ústavného 
zákona č. 227/2002 Z. z., o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 
stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, a po vydaní nariaden ia vlády SR na 
vykonávanie opatrenia organizácie výroby a  organizácie služieb podľa §5 písm. b) zákona 
č. 179/2011 Z. z., o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. 
z. o riadení štátu v  krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení 
neskorších predpisov.  
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Článok VIII. 
Zodpovednosť za škodu a okolnosti vylučujúce zodpovednosť  

1. Zmluvné strany si vzájomne zodpovedajú za škody vzniknuté v dôsledku porušenia ich 
povinností z tejto rámcovej dohody. Ani jedna zo zmluvných strán nemá právo na náhradu 
ušlého zisku. 

2. Nárok na náhradu škody nevzniká oprávnenej strane ak povinná strana preukáže, že k 
porušeniu jej zákonnej alebo zmluvnej povinnosti došlo v dôsledku okolností vylučujúcich 
zodpovednosť. 

3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od 
vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť 
však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s 
plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce 
zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 
spojené. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú napr. 
štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie 
resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, 
nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti 
vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka.  

4. Poškodená strana, resp. oprávnená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie 
povinnosti povinnej strany bolo spôsobené okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť, 
porušením povinností poškodenou stranou alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola 
poškodená strana povinná.  

5. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 
okolnosti má vedieť alebo mohla vedieť, že poruší svoju povinnosť, je povinná oznámiť 
druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení jej 
povinnosti ako aj o jej dôsledkoch tohto porušenia, a to písomne bez zbytočného odkladu 
po tom, čo sa o prekážke dozvedela, alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.  

6. Zmluvná strana, ktorej bezprostredne hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti 
prípadu vykonať všetky opatrenia na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. Zmluvná 
strana, ktorá bezprostrednú hrozbu škody spôsobila, musí nahradiť náklady, ktoré vznikli 
druhej zmluvnej strane pri odvracaní bezprostredne hroziacej škody alebo pri zmiernení 
jej následkov. 

 
Článok IX. 

Doba platnosti rámcovej dohody  
1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 12 (slovom: dvanásť) kalendárnych mesiacov 

odo dňa nadobudnutia jej účinnosti . 
2. Počas platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody odberateľ nie je oprávnený (teda 

nesmie) preniesť na iného odberateľa alebo odstúpiť inému odberateľovi svoje práva na 
predmet plnenia podľa tejto rámcovej dohody, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu 
uzavretého na základe výsledku verejného obstarávania s  pôvodcom odpadu. 

 
 

Článok X. 
Ukončenie rámcovej dohody a úhrada súvisiacich nákladov  

1. Táto rámcová dohoda môže zaniknúť, okrem riadneho splnenia všetkých práv a  povinností 
zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe:  
a) písomnej dohody zmluvných strán; 
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b) písomnej výpovede v 2-mesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu, pričom 
výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci v 
ktorom bude výpoveď doručená druhej zmluvnej strane;  

c) odstúpenia od tejto rámcovej dohody ktoroukoľvek zmluvnou stranou. 
2. Výpoveď tejto rámcovej dohody podľa bodu 1 písm. b) tohto článku musí mať písomnú 

formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpoveďou táto 
rámcová dohoda zmluva zaniká v posledný deň výpovednej lehoty.  

3. Pôvodca odpadu je oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody, ak: 
a) odberateľ poruší svoju povinnosť podľa tejto rámcovej dohody podstatným 

spôsobom; 
b) odberateľ poruší svoju povinnosť podľa tejto rámcovej dohody iným než podstatným 

spôsobom, a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na 
nápravu, poskytnutej pôvodcom odpadu; 

c) ak sa zákazka spravuje režimom ZVO a odberateľ stratil spôsobilosť vyžadovanú ZVO 
pre účasť na verejnom obstarávaní;  

d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, na základe ktorej došlo k uzavretiu 
tejto rámcovej dohody, bolo konštatované porušenie zákona;  

e) ponuka odberateľa bola pôvodcom odpadu vyhodnotená ako víťazná ponuka 
v dôsledku machinácií a podvodných postupov  odberateľa; 

f) odberateľ postúpi svoje práva z tejto rámcovej dohody alebo uzatvorí zmluvu o 
subdodávke v rozpore s podmienkami tejto rámcovej dohody;  

g) odberateľ  poskytne pôvodcovi odpadu vedome nepravdivé a zavádzajúce informácie, 
resp. neposkytne informácie v súlade s požiadavkami pôvodcu odpadu na plnenie 
týkajúce sa príslušnej zákazky; 

h) na majetok odberateľa je vyhlásený konkurz, konkurzné konanie bolo zastavené pre 
nedostatok majetku alebo je odberateľovi povolená reštrukturalizácia;  

i) odberateľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju  
podnikateľskú činnosť;  

j) odberateľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa pôvodcu odpadu sa tým 
zhorší vymožiteľnosť práv a povinností z tejto rámcovej dohody;  

k) odberateľ je v procese verejného obstarávania prehlásený za subjekt, ktorý vážne 
porušil zmluvy tým, že si neplní svoje zmluvné povinnosti;  

I) okolnosti vylučujúce zodpovednosť odberateľa trvajú viac ako 60 dní;  
m) odberateľ stratí iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie podľa tejto 

rámcovej dohody; 
n) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od tejto rámcovej dohody podľa § 19 

ZVO. 
4. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody, ak:  

a) pôvodca odpadu poruší svoju povinnosť podľa tejto rámcovej dohody podstatným 
spôsobom; 

b) pôvodca odpadu poruší svoju povinnosť podľa tejto rámcovej dohody iným než 
podstatným spôsobom, a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej 
lehote na nápravu, poskytnutej odberateľom; 

c) u odberateľa existujú zákonné dôvody pre odmietnutie poskytnutia služby podľa tejto 
rámcovej dohody; 

d) poskytnutím služby podľa tejto rámcovej dohody  by bol alebo mohol byť porušený 
zákon; 

e) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, na základe ktorej došlo k uzavretiu 
tejto rámcovej dohody, bolo konštatované porušenie zákona;  

f) okolnosti vylučujúce zodpovednosť pôvodcu odpadu trvajú viac ako 60 dní.  
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5. Pre účely tejto rámcovej dohody sa porušenie povinnosti zmluvnej strany považuje za 
podstatné, v prípade ak:  
a) také porušenie táto rámcová dohoda alebo všeobecne záväzné právne predpisy za 

podstatné porušenie vyslovene označujú, alebo  
b) ak zmluvná strana porušujúca túto rámcovú dohodu vedela v čase uzavretia tejto 

rámcovej dohody alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel 
tejto rámcovej dohody, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 
táto rámcová dohoda uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na 
plnení povinností pri takom porušení tejto rámcovej dohody.  

6. Odstúpenie musí mať písomnú formu a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 
strane. Odstúpením od tejto rámcovej dohody táto rámcová dohoda zaniká ku dňu 
doručenia oznámenia jednej zmluvnej strany o odstúpení od tejto rámcovej dohody 
druhej zmluvnej strane. 

7. Ukončením platnosti tejto rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných 
strán v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, 
resp. zákonné sankcie a  úroky. 

Článok XI.  
Komunikácia zmluvných strán 

1. Akékoľvek oznámenia druhej zmluvnej strane, pre ktoré táto rámcová dohoda vyžaduje 
písomnú formu, budú doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto 
rámcovej dohody alebo touto zmluvnou stranou po uzavretí tejto rámcovej dohody na 
tento účel písomne oznámenú. 

2. Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe tejto 
rámcovej dohody, sa vyhotovia, ak nie je stanovené inak, v písomnej podobe. Odosielateľ 
akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.  

3. Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti tejto rámcovej dohody, jej zániku 
či zmeny musí byť písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, 
kuriérom alebo osobne. 

4. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto rámcovou doho dou sa považuje za 
doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:  
a) elektronickej pošty (e-mail) dňom, kedy zmluvná strana, ktorá prijala e -mail od 

odosielajúcej zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho e -
mailu odosielajúcej zmluvnej strane. Prijímajúca zmluvná strana je povinná doručiť 
odosielajúcej zmluvnej strane potvrdenie o prijatí e -mailu do 48 hodín, inak sa bude 
takýto email považovať za nedoručený. Pre potreby doručovania prostredníctvom 
elektronickej pošty (e-mail) sa použije adresa zmluvnej strany uvedená v záhlaví 
tejto rámcovej dohody, dokiaľ príslušná zmluvná strana neurčí inak; alebo  

b) pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti 
adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť 
písomnosť zaslaná doporučene s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu 
príslušnej zmluvnej strany. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné 
písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese príslušnej zmluvne j strany, ak 
sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia 
písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie 
doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, 
doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej 
poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, 
že „adresát sa odsťahoval", „adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného 
významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.  

5. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek 
zmenu svojich kontaktných údajov uvedených v tejto rámcovej dohode.  
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Článok XII.  
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany pre účely tejto rámcovej dohody určujú kontaktné osoby zodpovedné za 
vecnú a odbornú komunikáciu v súvislosti s touto rámcovou dohodou, a to:  
a) za pôvodcu odpadu: 

Ľubomír Kišša – vedúci OTP, e-mail:  
b) za odberateľa: 

Andrej Žucha, e-mail: 
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto rámcovej dohody môžu byť vykonané písomným 

dodatkom k tejto rámcovej dohode po vzájomnej dohode a podpísané oprávnenými 
osobami zmluvných strán za predpokladu, že uzatvorenie dodatku nie je v rozp ore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o  verejnom obstarávaní v 
platnom znení. Uvedené sa netýka zmeny kontaktných osôb uvedených v bode 1 tohto 
článku, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím 
doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto rámcová dohoda a právne vzťahy ňou založené a s ňou 
súvisiace sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým 
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

4. Všetky spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami v súvislosti s právami a  povinnosťami 
zmluvných strán z tejto rámcovej dohody alebo touto rámcovou dohodou založenými, 
vrátane sporov o ich plnenie, či neplnenie, o platnosť, neplatnosť, účinnosť, neúčinnosť, 
výklad a určenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto rámcovej 
dohody, bude príslušný rozhodovať vecne príslušný všeobecný súd.  

5. Ak je, alebo sa stane jedno alebo viaceré z ustanovení tejto rámcovej dohody n eplatnými, 
nevzťahuje sa táto skutočnosť na ostatné ustanovenia tejto rámcovej dohody. Zmluvné 
strany sa zaväzujú nahradiť ustanovenie, ktoré sa preukáže ako právne neplatné, 
ustanovením s rovnakým alebo čo najbližším hospodárskym účelom sledovaným 
pôvodným neplatným ustanovením. 

6. Táto rámcová dohoda sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní 
odberateľ obdrží dva (2) rovnopisy rámcovej dohody a  pôvodca odpadu dva (2) rovnopisy 
rámcovej dohody. 

7. Táto rámcová dohoda je platná dňom jej podpísania poslednou zmluvnou stranou. Táto 
rámcová dohoda je povinne zverejňovanou dohodou (zmluvou), v zmysle § 5a zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a 
súhlasia s tým, že táto rámcová dohoda vrátane všetkých jej príloh bude zverejnená v 
Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register"). Register je verejný zoznam povinne 
zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad  vlády Slovenskej republiky v elektronickej 
podobe. Zverejnenie tejto rámcovej dohody v  registri sa nepovažuje za porušenie ani za 
ohrozenie obchodného tajomstva a  informácie označené v tejto rámcovej dohode ako 
dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné 
informácie. Táto rámcová dohoda je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 
registri. 

8. Ak zanikne jedna zo zmluvných strán, prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto rámcovej 
dohody na jej právneho nástupcu.  

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto rámcovú dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a 
na znak toho, že obsah tejto rámcovej dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, 
ju podpísali. 
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Za pôvodcu odpadu:   Za odberateľa: 
 
 
 
V Sučanoch, dňa .................  V Liptovskom Mikuláši, dňa ............... .. 
 
 
 
 
......................................... .......  .............................................  
Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ     Ing. Vladimír Beníček, konateľ  


