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RÁMCOVÁ ZMLUVA
uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení, v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Článok I.
Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Spišské Vlachy
Obchodné meno:
Sídlo: SNP 34, Spišské Vlachy
Štatutárny orgán: primátor mesta: Ľubomír Fifik
IČO: 00329657
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 344 0021 001/5600

IBAN: SK64 5600 0000 0034 4002 1001

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: Ekover, s.r.o.
Sídlo: SNP 34, 053 61  Spišské Vlachy,

Slovenská republika
Štatutárny orgán: Konateľ spoločnosti: Ing. Jozef Perháč
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I., oddiel: Sro, vl. č.: 4725/V

IČO: 36 691 021
IČ DPH: SK2021263398
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. Bratislava
Číslo účtu: 3416777001/5600

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Preambula

Za účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb, utvárania a chránenia zdravých
podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov objednávateľa, chránenia
životného prostredia, za účelom zabezpečenia iných služieb a potrieb, ktoré sú výkonom
samosprávy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej ako
„zákon o obecnom zriadení“) a za účelom zefektívnenia spravovania a zveľaďovania
majetku objednávateľa, uzatvára objednávateľ so zhotoviteľom túto rámcovú zmluvu
(ďalej ako „Zmluva“ alebo „táto zmluva“).
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Článok II.
Úvodné ustanovenia:

1. Objednávateľ je spoločníkom v obchodnej spoločnosti Ekover, s.r.o., so sídlom: SNP
34, 053 61 Spišské Vlachy, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vl. č.: 4725/V.

2. Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou, zapísanou v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I., oddiel: Sro, vl. č.: 4725/V, s predmetom podnikania okrem iného:
„spracovanie odpadov“ a „podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi“.

Článok III.
Výklad pojmov:

1. Pre účely tejto zmluvy sú nižšie uvedené pojmy definované nasledovne:

a) „Odpad“ je hnuteľná vec definovaná v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „zákon
o odpadoch“).

b) „Komunálne odpady“ sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri
činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých
pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem
odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet
podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby –
podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností
slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo
záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla
používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a
parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v
obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce
alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a
cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na
pozemkoch fyzických osôb.

c) „Elektroodpad“ sú elektrozariadenia podľa zákona o odpadoch, ktoré sú
odpadom, vrátane komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov,
ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.

d) „Pohrebné služby“ sú služby, ktoré vykonáva objednávateľ v súlade so svojim
živnostenským oprávnením vykonávať prevádzkovanie pohrebnej služby a iné
služby v zmysle zákona č.  131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení.

e) „Prevádzka cintorínov“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie upratovanie
cintorínov, letná a zimná údržba cintorínov, dohliadanie na dodržovaním
pokoja a poriadku podľa všeobecne záväzných predpisov SR a iné činnosti
podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení, ktoré
nespadajú pod pojem „Pohrebné služby“.
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f) „Iné činnosti“ sú:

- mechanické a ručné čistenie ulíc, chodníkov a komunikácií,
- údržba, opravy a rozširovanie verejného osvetlenia,
- údržba miestnych komunikácií vrátane letnej a zimnej údržby,
- údržba zvislého dopravného značenia,
- údržba verejných priestranstiev,
- údržba verejnej zelene,
- údržba a čistenie dažďových kanalizačných vpustí,
- jarné a jesenné upratovanie verejných priestranstiev,
- prevádzka cintorínov,
- pohrebné služby.

g) „Zberná nádoba“ je nádoba slúžiaca na zber, odvoz a uloženie odpadu.
(Napríklad zberná nádoba typu 110 l KUKA, VOK, BOBR).

h) „Nebezpečné zložky komunálneho odpadu“ sú batérie, akumulátory, žiarivky,
oleje.

i) „Separovaný zber“ je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov, t .j.
papier, sklo, plasty  (PET fľaše).

Článok IV.
Predmet zmluvy:

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností objednávateľa
a zhotoviteľa pri vykonávaní činností podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy, ktoré sa
zhotoviteľ zaväzuje vykonať na vlastné náklady, za odmenu, pre objednávateľa.

2. Zhotoviteľ sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje, že podľa požiadaviek objednávateľa
upravených v ročných zmluvách o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho
odpadu a výkonu iných činností uzavretými podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy, bude
pre objednávateľa vykonávať jednu alebo viacero z nasledovných činnosti:

a. zber a odvoz komunálneho a stavebného odpadu a jeho uloženie zo zberných
nádob,

b. pristavenie, odvoz a uloženie odpadu z veľkoobjemových kontajnerov pre jarné
a jesenné upratovanie v obci (meste),

c. likvidácia divokých (nelegálnych) skládok odpadu v obci (meste),

d. zber, preprava a dotrieďovanie oddelene vyseparovaných zložiek komunálneho
odpadu,

e. zber a preprava nebezpečných zložiek komunálneho odpadu,

f. zber a preprava elektroodpadov,
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g. vykonávanie iných činností podľa čl. II. bod 1 ods. f) tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude vykonávať činnosti podľa bodu 2 tohto
článku Zmluvy na základe jednotlivých ročných zmlúv o zbere, odvoze,
zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností. Ročnú zmluvu o zbere,
odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností uzatvoria
zmluvné strany vždy každý rok najneskôr k 15. decembru, s účinnosťou od 1.januára
bezprostredne nasledujúceho po uzavretí zmluvy o zbere, odvoze, zneškodňovaní
komunálneho odpadu a výkonu iných činností, pokiaľ sa nedohodnú inak (ďalej ako
„ročná zmluva“). V ročnej zmluve určia zmluvné strany rozsah činností, ktoré má
zhotoviteľ pre objednávateľa vykonávať a odmenu za vykonanie týchto činností.
Zmluvné strany sa dohodli, že prvá ročná zmluva bude uzavretá k 15. 12. 2018
s účinnosťou od 01. 01. 2019

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak v ďalších kalendárnych rokoch vždy
k 15. decembru nedôjde medzi zmluvnými stranami k uzavretiu ďalšej ročnej zmluvy,
pre nasledujúci kalendárny rok, pre ktorý nebola osobitne dohodnutá nová ročná
zmluva, bude platiť ročná zmluva s rovnakým obsahom, aký má ročná zmluva
dohodnutá medzi zmluvnými stranami ako posledná, s výnimkou dojednania
o odmene. Objednávateľ sa zväzuje, že v prípade ak dôjde k postupu podľa tohto bodu
tohto článku Zmluvy, objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi odmenu vo výške
odmeny schválenej posledným valným zhromaždením zhotoviteľa, ktoré rozhodovalo
o výške odmeny, zvýšenú o príslušné % ročnej miery inflácie vyhlásenej Štatistickým
úradom SR za roky od konania valného zhromaždenia zhotoviteľa ktoré rozhodovalo
o výške odmeny, až po rok, kedy sa má aplikovať uzavretie ročnej zmluvy podľa tohto
bodu Zmluvy.

Článok V.
Odmena a spôsob platenia:

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za podmienok uvedených v tejto
zmluve a v ročných zmluvách dohodnutú odmenu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že výška odmeny za činnosti, ktoré majú byť
zhotoviteľom vykonané podľa ročných zmlúv, bude určená dohodou zmluvných strán
vždy v ročných zmluvách, ako cena bez dane z pridanej hodnoty, pokiaľ sa strany
v ročných zmluvách nedohodnú inak.

3. K odmene bude pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH")
podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie, pokiaľ sa strany v ročných
zmluvách nedohodnú inak.

4. Zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať objednávateľovi vždy k poslednému dňu
kalendárneho mesiaca, počas ktorého dohodnuté práce vykonával, pokiaľ sa zmluvné
strany v ročnej zmluve nedohodnú inak.

5. Faktúra musí obsahovať minimálne náležitosti daňového dokladu podľa príslušných
daňových a účtových predpisov.
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6. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dni odo dňa doručenia faktúry
objednávateľovi, ak sa zmluvné strany v ročných zmluvách nedohodnú inak.

7. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie.
V tomto prípade sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením opravenej faktúry.

Článok VI.
Čas trvania zmluvy:

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2028,
t.j. na dobu 10 rokov.

2. Okrem uplynutia času, zaniká táto zmluva aj písomnou dohodou zmluvných strán
alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy.

3. Objednávateľ, alebo zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch
ustanovených touto zmluvou.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy
odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana závažným spôsobom poruší povinnosti
podľa tejto zmluvy, pričom závadný stav neodstráni ani po písomnej výzve oprávnenej
zmluvnej strany v primeranej, najmenej šesťdesiatdňovej lehote.

Článok VII.
Ostatné ustanovenia zmluvy:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde k zániku tejto zmluvy uplynutím času na ktorý
bola dohodnutá a zhotoviteľ počas trvania tejto zmluvy neporuší povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy podstatným spôsobom, zmluvné strany uzatvoria ďalšiu
rámcovú zmluvu s rovnakým obsahom, aký má táto zmluva, a to najneskôr do 30 dní
odo dňa zániku tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neuzatvorí počas trvania tejto zmluvy
s tretím subjektom zmluvu, na základe ktorej by tretí subjekt vykonával pre
objednávateľa práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ pre objednávateľa podľa tejto zmluvy.
V prípade porušenia tohto článku zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške sumy, ktorú by objednávateľ podľa tejto
zmluvy zaplatil zhotoviteľovi za práce, ktoré by vykonával zhotoviteľ, ak by nedošlo
k porušeniu tohto bodu tohto článku Zmluvy. Tento bod tohto článku Zmluvy sa
neuplatní v prípade, ak práce podľa článku IV. bod 2 tejto zmluvy bude vykonávať
objednávateľ sám, prostredníctvom svojich zamestnancov, alebo prostredníctvom
osôb, ktoré vykonávajú pre obec menšie obecné služby (napríklad aktivační
pracovníci).



6

3. V prípade, ak objednávateľ uzatvorí zmluvu o zabezpečení a financovaní triedeného
zberu komunálneho odpadu podľa § 59 ods. 4 zákona o odpadoch alebo inú obdobnú
zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 1 zákona o odpadoch
(ďalej ako „OZV“) a OZV neuhradí Zhotoviteľovi odplatu za výkon svojej činnosti
ako zberovej spoločnosti, objednávateľ sa zaväzuje, že túto odplatu uhradí
zhotoviteľovi objednávateľ.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia:

1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží po dva podpísané rovnopisy.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim
po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení  v spojení s ust. § 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, pokiaľ nenadobudne účinnosť
neskôr v súlade s článkom VI. bod 1 Zmluvy.

3. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným alebo neplatným, nemá
táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy okrem
prípadov, ak by tieto ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné.

4. Na práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa vzťahujú
ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR.

5. Zmeny a doplnenia k tejto zmluve môžu byť vykonané len so súhlasom obidvoch
zmluvných strán formou písomných a očíslovaných dodatkov.

6. Táto zmluva bola schválená obecným alebo mestským zastupiteľstvom dňa
31.10.2018,  uznesením č. 416/VII/ 2018, ktoré tvorí prílohu k tejto zmluve.

7. Zmluvné strany prehlasujú a vzájomne sa ubezpečujú, že si túto zmluvu pred jej
podpísaním prečítali, súhlasia s jej obsahom, že je pre nich dostatočne zrozumiteľná
a určitá a zbavená omylu, že vyjadruje ich pravú, slobodnú a vážnu vôľu, a že nebola
uzavretá v tiesni a za nápadne jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho
túto zmluvu podpisujú.

V Sp. Vlachoch, dňa 9.11.2018 V Sp. Vlachoch, dňa 9.11.2018

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

.............signed........................... ..................signed....................
Mesto Spišské Vlachy Ekover, s.r.o.
Ľubomír Fifik, primátor Ing. Jozef Perháč - konateľ


