
Rámcová zmluva 
na odber druhotných surovín

ktorú uzavretí v ďalej uvedený deň

Teehnlckó služby mesta Trebišov
so šidlom: Stavebná 2, 075 01 Trebiáov
zastúpená: Ing. Imrich Fekete, riaditeľ
IČO: 00188433
DIČ: 2020749951
kontakt, osoba: Peter Čičétko
bank. spojenie:. OTP Banka Slovensko
IBAN: SKB0 5200 0000 0000 0626 7726

ako odovzdávajúci na strane jednej

a

DALE s.r.o.
so sídlom: Hlavná 2,053 42 Krompachy
zastúpená: Marek Krožer, konateľ
IČO: 47472138
IČ DPH: SK2023876712
zapísaná: v Obchodnom registri Okr. súdu Košice I, odd.:Sro, vl.č.33584/V
kontakt, osoba: Marek Baňas
bank. spojenie: VUB Banka Slovensko

ako preberajúci na strane druhej

t a k t o :

ČI. I.
Účel zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe a podmienok tejto zmluvy budú spolupracovať pri vykonávaní 
zberu a odvozu druhotných surovín tak, aby odovzdávajúci, resp. jeho zmluvný partner mal zabezpečená 
riadne splnenie záväzkov pri nakladaní s druhotnými surovinami v zmysle platnej legislatívy. Táto zmluva 
upravuje vzťah medzi Odovzdávajúcim - pôvodcom a Preberajúcim -  držiteľom vo veci vykonávania odberu, 
prepravy a zhodnotenia vytriedených odpadov od Odovzdávajúceho.

2. Preberajúci záväzne prehlasuje, že je oprávnenou firmou pôsobiacou v oblasti nakladania s odpadmi, ktorá 
má pre uvedenú činnosť technická zariadenia v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi 
a má pre svoju činnosť všetky platná doklady a rozhodnutia orgánov štátnej správy a iných príslušných 
orgánov. Pokiaľ bude preberajúci pri plnení zmluvy spolupracovať so subdodávateľmi, zaväzuje sa, že to 
budú len subdodávatelia, ktorí takisto spĺňajú uvedená podmienky.

3. Táto zmluva je uzatvorená v súlade so všeobecnými ustanoveniami Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. 
v platnom zneni.

ČI. II.
Predmet zmluvy

1. Zmluvná strany sa dohodli, že odovzdávajúci bude vykonávať, resp. zabezpečovať odber vytriedených 
druhotných surovfn a preberajúci sa zaväzuje vytriedené druhotné suroviny od odovzdávajúceho odobrať.

2. Vytriedené druhotná suroviny, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, musia vyhovovať technicko-preberaclm 
podmienkam v zmysle príslušnej STN a rozumejú sa nimi:

Kéd odpadu i Popis Kategória
15 01 01 ! Obaly z papiera a lepenky O
20 01 01 i Papier a lepenka O
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3. Odber druhotných surovín sa bude uskutočňovať na prevádzkach odovzdávajúceho.

Ôl. III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Odber druhotnej suroviny sa bude uskutočňovať na základe objednávky/ Informácie od odovzdávajúceho 
preberajúcemu o dodaní druhotnej suroviny. Termín, miesto a čas odberu druhotných surovín bude 
dohodnutý pred odberom.

2. Objednávka odovzdávajúceho, tak aby bola pre preberajúceho právne záväzná musí obsahovať najmá
predmet predaja (Špecifikáciu predmetu odberu, teda druhotnej suroviny, ktorá má byť predmetom 
odovzdania), vrátane údajov o množstve,

► termín odovzdania,

3. Okrem základnej povinnosti vyplývajúcej z čl. II. bodu 1. zmluvy je

a) odovzdávajúci povinný

► zabezpečovať a dodržiavať separáciu druhotných surovín po jednotlivých komoditách podlá Ich určenia,
► zabezpečiť, aby druhotná surovina nebola znečistená nežiaducimi primasami, aby neobsahovala 

rádioaktívne alebo Iná kontaminovaná látky Škodlivá zdraviu a životnému prostrediu,
► oznamovať preberajúcemu potrebu dodania komodít dohodnutým spôsobom,

b) preberajúci povinný

► odoberať dohodnuté druhotné suroviny, ktorá sú predmetom tejto zmluvy, ak spĺňajú kvalitatívne 
podmienky,

á- predmet tejto zmluvy - odber druhotných surovín zhodnocovať v zmysle platnej legislatívy SR,
► vystavovať potvrdenie v zmysle čl. IV. tejto zmluvy,
► platiť úhrady v zmysle čl. V. tejto zmluvy,
t> pri manipulácii s komoditami dodržiavať vSetky platná právne normy v oblasti nakladania s odpadmi 

a zásady bezpečnosti práce.

4. Dohodlo sa, že ak nebudú dodržaná podmienky separácie jednotlivých zložiek druhotných surovín, je 
preberajúci oprávnený odber odmietnuť, teda kúpu nerealizovať, až do Času kým odovzdávajúci neodstráni 
vady separácie na vlastné náklady.

Čl. IV. 
Potvrdenie

Preberajúci sa zaväzuje vydávať odovzdávajúcemu
► písomné potvrdenie (prfjemku) o množstve, čase a druhu odobratej druhotnej suroviny, a to v lehote do 15 

dni po uskutočnení odberu,
>  doklad (potvrdenie) o zhodnotení vytriedených odpadov v zmysle aktuálne platnej legislatívy do výäky 

skutočne odobratých množstiev, po ukončení požadovaného obdobia.

ČI.V.
Cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 
18/1996 Z. z.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že preberajúci za predmet kúpy/ odberu zaplatí výkupnú cenu určenú Jeho 
cenníkom (Príloha č. 1) platným v deň odovzdania a prevzatia predmetu kúpy. Odovzdávajúci prehlasuje, že 
v deň uzatvorenia tejto zmluvy bol riadne oboznámený s aktuálne platným cenníkom preberajúceho.
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Preberajúci sa zaväzuje každú aktualizáciu - zmenu cenníka oznámiť odovzdávajúcemu. Pre úplnosť sa 
dodáva, že zmeny den sa budú uskutočňovať dodatkami „aktualizáciou cien“ zaslanými emailom na základe 
vývoja cien na trhu s druhotnými surovinami. Príloha č. 1 Cenník, tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Že preberajúd bude odber vytriedených komodít z prevádzok odovzdávajúceho, 
vykonávať na svoje náklady.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet odberu vystav! odovzdávajúd faktúru, ktorou preberajúcemu 
vyúčtuje výkupnú cenu v súlade s bodom 2. tohto článku zmluvy,. Faktúra je splatná v lehote do 14 dni od 
vystavenia a jej obligatórnou prílohou je potvrdenie preberajúceho o prevzatí predmetu odberu/ kúpy. 
Odovzdávajúci sa zaväzuje faktúru odoslať najneskôr do 3 dni od jej vystavenia, ak túto lehotu nedodiži, 
preberajúci nie je s úhradou v omeškaní po Čas meškania odovzdávajúceho s odoslaním faktúry.

5. Ak preberajúci nezaplatí faktúru v lehote splatnosti, môže mu odovzdávajúci vyúčtovať úrok z omeškania 
v sadzbe stanovenej právnym predpisom.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že splatná faktúra, ktorou je vyúčtovaná výkupná cena podľa tejto zmluvy, môže 
byť predmetom vzájomného započítania pohľadávok.

ČI. VI. 
Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Práva a povinnosti zo zmluvy môžu zaniknúť
a) písomnou dohodou,
b) výpoveďou zmluvnej strany;

výpovedná doba sa dohodla na 1 mesiac, pričom začína plynúť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje 
po doničení výpovede. Výpoveď musí byť písomná, doručená a nemusí byť odôvodnená;

c) odstúpením od zmluvy v prípadoch presne určených touto zmluvou.

Ôl. VII. 
Osobitné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli, že preberajúci môže, ak mu to dovolí prevádzková potreba, poskytnúť odplatne 
odovzdávajúcemu, na základe jeho požiadania, na užívanie kontajnery mimo tejto zmluvy. Podmienky prenájmu 
stanov! osobitná zmluva.

Záverečná ustanovenia

1. Za osoby oprávnené a povinné konať podľa podmienok zmluvy, teda za separáciu a odvoz vytriedených 
druhotných surovín zodpovedajú:
► za odovzdávajúceho: Peter čičátko, kontakt: 0918 248 958
► za preberajúceho: Marek Baňas, kontakt: 0944 522 354

2. Táto zmluva je platná od 01.02 2022 a nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

3. Táto zmluva bola uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pre právny vzťah založený 
touto zmluvou sú rozhodné predovšetkým jej ustanovenia, v ďalšom platia ustanovenia právneho predpisu.

4. Všetky Informácie, ktoré si zmluvné strany v dobe platnosti tejto zmluvy poskytnú, sú dôverné. Zmluvné 
strany sa zavflzujú, že získané informácie neposkytnú tretej osobe, ani ich nezneužijú pre vlastnú potrebu.

5. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou očíslovaných písomných dodatkov odsúhlasených 
a podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.

6. Táto zmluva Je vyhotovená v dvoch právne rovnocenných výtlačkoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
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7. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ako prejav ich slobodnej vôle túto zmluvu 
vlastnoručne podpisujú. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú v celosti i na prípadných právnych 
nástupcov, a to bez osobitného súhlasu alebo dodatku.

V TrebiSove, dna V Krompachoch, dňa

Odovzdávajúci:

w eŕ*uuirftŕ siíUŽBí-MESTA

Preberajúci:

n A l  Bí a  ŕ  r

Technické sluíl$mesta Treblôov DALE s.r.o.
Ing. Imrich Fekete Marek Krožer

riaditeľ konateľ
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PRÍLOHA č. 1 Cenník k rámcovej zmluve na odber druhotných surovín
Výkupné ceny platné od 01.02.2022

1. Ceny za výkup a odber vytriedenej odpadovej komodity -  PAPIER

Odovzdávajúci Technické služby mesta Trebišov
Preberajúci DALE s.r.o.
P.ft. Druh vytriedenej 

komodity / kat čfslo
Názov služby a podmienky Podmienky odberu Cena za výkup/ odber 1 

t * vytriedenej komodity 
v€bezDPH

1. 200101 -  papier a lepenka
Odber vytriedenej komodity 1.05 
- kartón, vlnitá lepenka (lisované malé 
balíky)*

Odberné množstvo „LKW -180/t*

2. 200101 -  papier a lepenka
Odber vytriedenej komodity 1.11 
- noviny, časopisy, letáky... 
(voľneložené)*

Odberné množstvo „VOK“ -120€/t*

3. 200101 -  papier a lepenka
Odber zmesovej komodity -  zmiešaný 
papier MIX 1.02 
- papierové vrecia Kompozit 
(voľneložené)

Odberné množstvo „VOK* 0€/ť

•uvedenú cenu za vytop komodity zaplatí preberúci, odovzdávajúcemu,

VTnebišove, dňa, V Krompachoch, dňa 

Preberajúci:

: /  y.. ■ v w r i *  w i e v * iw > g iw  i c

Technické ilužby mesta Trebišov 
Ing. Imrich Fekete 

riaditeľ

DALE s.r.o. 
Marek Kražer 

konateľ

1


