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Rámcová zmluva o dielo č.530801 
 

v súlade s § 536 a Obchodného zákonníka v platnom znení, v 

súlade s § 39 ods. 7 zákona o odpadoch v platnom znení 
 
 

I. 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:    Obec Levkuška 

Slovenská Republika 

Zastúpená: Lajos Csolti, starosta obce 
Bankové spojenie: VÚB Rimavská Sobota 
Číslo účtu: 18127392/0200 
IČO: 00649759 

/ďalej len ako „objednávateľ"/ 
 

a 
 

Zhotoviteľ:        Brantner Gemer s.r.o 

Sídlo: Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 
Zastúpená:, Ing. Ján Sisik, konateľ spoločnosti 

Ing. Ladislav Bartakovič, prokurista spoločnosti 
Bankové spojenie: Tatrabanka Číslo účtu: 2625170826/1100 IČO: 
36 021 211 IČDPH: 2020074551 
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v odd. s.r.o. pod 
číslom 4532/spoločnosti 

/ďalej len „zhotoviteľ"/ 
 
 
 

II. 
Úvodné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ je slovenskou právnickou osobou, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo:4532/S, ktorá v súlade s predmetom zapísaným v 
obchodnom registri, vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti nakladania s odpadmi. 

2. Objednávateľom je slovenská právnická osoba, obec, ktorá v súlade s právnymi predpismi dohliada 
nad komplexným odpadovým hospodárstvom s odpadom, vyprodukovaným na jej území. 

3. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu s cieľom zabezpečiť riadne, funkčné odpadové 

hospodárstvo objednávateľa na zmluvnom základe a to výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a 

zneškodňovania odpadov. 

4. Zhotoviteľ deklaruje, že sa oboznámil s programom odpadového hospodárstva obce podľa § 6 
zákona a so všeobecne záväzným nariadením obce prijatým v súlade s § 39 ods. 4 zákona. 

5. Zhotoviteľ deklaruje, že bude vykonávať svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 

spôsobom a za podmienok, vyplývajúcich z tejto zmluvy, zo zákona, súvisiacich predpisov, 

programu obce podľa § 6 zákona a všeobecne záväzného nariadenia obce, 
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prijatého v súlade s § 39 ods. 4 zákona (ďalej len predpisy). V prípade, ak zhotoviteľ nebude z 

akéhokoľvek dôvodu schopný vykonávať svoje práva a povinnosti v súlade s uvedenými normami, 

môže použiť na splnenie svojich povinností a uplatnenie svojich práv tretiu osobu, ktorá je na 

uvedené činnosti odborne a právne spôsobilá. 

Zmluvné strany sú vedené pri podpise tejto zmluvy vzájomnou výhodnosťou jej ustanovení. 
Zhotoviteľ bude pre objednávateľa vykonávať činnosti špecifikované v tejto zmluve a objednávateľ 

bude zhotoviteľovi platiť dojednanú odmenu. 
 
 
 

III. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva pre 

objednávateľa zhotoviteľom, najmä odplatný výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a 
zneškodňovania komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území 
objednávateľa a za nakladanie s ktorými objednávateľ zodpovedá podľa zákona. Ďalej zhotoviteľ 
zabezpečí zber vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a to predovšetkým papier, sklo, 
plasty ako aj zber, odvoz elektroodpadu, nebezpečného odpadu a pneumatík (ďalej len nakladanie 
s odpadmi). 
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IV. 

Práva a povinnosti zhotoviteľa 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude v súlade s normami vykonávať nakladanie s odpadmi. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že bude rešpektovať písomné pokyny oprávnených zamestnancov objednávateľa. 

Zhotoviteľ deklaruje, že v prípade, že všetky alebo niektoré jeho povinnosti bude vykonávať 
subdodávateľ, zodpovedá za ich splnenie subsidíame. 

Zhotoviteľ má nárok na nevyhnutnú súčinnosť zo strany objednávateľa. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať svoje záväzky plynúce z plnenia predmetu zmluvy o dielo 

kvalitne, v dohodnutom termíne a v množstve. 
 
 
 

V. 

Práva a povinnosti objednávateľa 

Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne plnú súčinnosť zhotoviteľovi pri zbere, odvoze a zhodnotení 
separovaných zložiek odpadu a zároveň zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú odplatu. 

Objednávateľ udeľuje súhlas s t ý m ,  že v prípadoch stanovených v tejto zmluve bude zhotoviteľ 
oprávnený použiť na splnenie svojich povinností alebo výkon svojich práv jedného alebo viacerých 
subdodávateľov. 

Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom poverených pracovníkov vykonávať priebežnú kontrolu 

plnenia predmetu zmluvy. Zamestnanci objednávateľa, ktorí sú oprávnení robiť priebežnú kontrolu 

diela sú na dobu určitú menovaní objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť písomný 

zoznam oprávnených zamestnancov zhotoviteľovi. Právomoc oprávnených zamestnancov vzniká 

až dňom doručenia zoznamu zhotoviteľovi. 



VI. 
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Spôsob a podmienky nakladania s odpadom 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že umožní zhotoviteľovi nakladanie s odpadmi za účelom ich 

zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s normami. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dôsledne a efektívne postupovať pri prevencii a kontrole riadneho 

nakladania pôvodcov s odpadom, tak aby takéto nakladanie neodporovalo predpisom. Osobitne 

objednávateľ deklaruje, že bude využívať všetky svoje právomoci, ktoré mu vyplývajú najmä zo 

zákona, súvisiacich predpisov a všeobecne záväzného nariadenia obce, prijatého v súlade s § 39 

ods. 4 zákona, pri postihu, sankcionovaní a náprave porušení alebo obchádzaní povinností 

pôvodcov. 

3. Zhotoviteľ bude vykonávať nakladanie s odpadmi na území objednávateľa v súlade s informáciami, 

ktoré mu budú objednávateľom poskytnuté. 

4. Zhotoviteľ bude vykonávať nakladanie s odpadmi v súlade s všeobecne záväzným nariadením 
obce, prijatým v zmysle § 39 ods. 4 zákona, spôsobom tam ustanoveným a v súlade s 
harmonogramom zberu osobitne dojednaným s objednávateľom. V prípade, ak nedôjde k dohode o 
presnom spôsobe, harmonograme zberu s objednávateľom, nezodpovedá zhotoviteľ za 
omeškanie, resp. škody, ktoré vzniknú v tejto súvislosti objednávateľovi. 

 
 
 
 

VII. 

Vady plnenia 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady plnenia, ktoré boli riadne a včas preukázané v obvyklom rozsahu 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady plnenia, ktoré boli spôsobené použitím informácií, vecí, alebo 
súvisia s nedostatočnou súčinnosťou na strane objednávateľa, alebo osôb, ktorých súčinnosť je na 
výkon plnenia nevyhnutná. 

3. Ak objednávateľ neupozornil zhotoviteľa na zjavné a viditeľné vady plnenia v lehote troch 

pracovných dní odo dňa, kedy k plneniu došlo, zaniká jeho právo zo zodpovednosti zhotoviteľa za 
tieto vady. 

4. Ak zhotoviteľ z určitých dôvodov nemôže realizovať v dohodnutom termíne povinnosti plynúce z 
plnenia predmetu zmluvy o dielo, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať 
objednávateľa a svoju povinnosť zrealizovať v najkratšom možnom termíne. 

 
 
 

VIII. 

Odplata 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za nakladanie s odpadmi bola stanovená dohodou 

zmluvných strán nasledovne: Jej výška tvorí obsah Prílohy 6.1. 

2. Odplata v sebe zahŕňa odplatu za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, zber, 
prepravu a zabezpečenie zhodnotenia vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, zber a 
zabezpečenie zhodnotenia elektroodpadu a nebezpečného odpadu. 

3. Odplata je splatná v mesačných faktúrach, ktoré budú vystavované mesačne. Mesačná faktúra je 

splatná na účet zhotoviteľa do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý bola faktúra 

vystavená. 
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4. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s jednou alebo viacerými mesačnými splátkami faktúr, 
alebo ich časťami, môže zhotovíte!' požadovať zaplatenie 0,05% úroku z omeškania z dlžnej istiny 
za každý deň omeškania. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s minimálne tromi mesačnými 

splátkami, je zhotovíte!' oprávnený pohľadávky voči objednávateľovi previesť na ktorúkoľvek tretiu 

osobu. 

5. Zhotovíte!' môže upraviť jednotkovú cenu za jednotlivé služby a práce v bežnom roku 1x najviac o 

mieru rastu hladiny inflácie zverejnenej Štatistickým úradom SR. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na zvýšenie ceny aj v priebehu roka, ak dôjde k preukázateľným 

zvýšeniam cien surovín, materiálu, výrobkov potrebných na zhotovenie diela alebo minimálnej 

mzdy. 

7. V súlade s ustanoveniami odstavec 3. tohto článku sa zhotovíte!' zaväzuje, že vystaví 
objednávateľovi faktúru s dobou splatnosti do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý 

bola faktúra vystavená. 
 
 

IX. 

Trvanie zmluvy 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť dňom 1.6.2008. 
Zmluva bola prerokovaná a je v súlade s Všeobecne záväzným nariadením obce o nakladaní 
odpadmi. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2011. 

3. V prípade, že vypovie zmluvu objednávateľ, tak sa touto výpoveďou objednávateľ zaväzuje odkúpiť 

prenajaté nádoby od zhotoviteľa. Cena nádob je: 
 

• 1 100 litrový plastový kontajner: 8 000,-Sk + DPH za 1 ks 

• 1 100 litrový kovový kontajner: 10 000,-Sk + DPH za 1 ks 

V prípade, ak objednávateľ vypovie zmluvu, tak z uvedenej ceny nádob sa odpočíta za každý 
ukončený rok trvania zmluvy 10%. 

4. Zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana po 31.12.2011 vypovedať, ak druhá strana 
opakovane zmluvu porušila, na porušenie bola písomne upozornená a porušenie 
alebo jeho následky neodstránila ani v primeranej lehote. Primeraná lehota na účely 
tohto ustanovenia nemôže byť kratšia ako 60 dní. Výpoveď je platná, ak bola doručená 
druhej strane v písomnej forme, podpísaná štatutárnym orgánom. Výpoveď je účinná po 

uplynutí 3 mesačnej výpovednej lehoty. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 

 
 
 

X. 
Záverečné ustanovenia 

1. Každá zo zmluvných strán nesie plnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vzniknú v dôsledku 
nesprávneho čí nepravdivého informovania, konania, nesprávneho postupu pri plnení ustanovení 
tejto zmluvy. 

2. V prípade, ak vznikne z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou spor medzi objednávateľom a 
zhotoviteľom, zmluvné strany sa ho zaväzujú riešiť priateľským rokovaním. 

3. Zmluva sa riadi hmotnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
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4. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje podpisy. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že štatutárne orgány objednávateľa azhotovíteľa sú oprávnené na 

podpísanie tejto zmluvy, a zároveň vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni, ani za neprimerane 

nevýhodných podmienok. 

6. Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden exemplár obdržal 

pri podpise zmluvy objednávateľ a jeden zhotovíte!'. 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Rimavskej Sobote, dňa 20.5.2008 

•M brantner 

L v/      
v_

Brantner Gemer s.r o 


