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Rámcová Kúpna zmluva 
na dodávku druhotných surovín 

 
č. 002/2020 

 
 
ktorú uzavreli v ďalej uvedený deň 
 
 
                              so sídlom:            obec Slaská  
    zastúpená:           Mgr. Daniel Gelien – starosta obce  
    IČO:                00 320 994  
    DIČ:    2020529786 
    bankové spojenie:1404262001/5600  
 
ako predávajúci na strane jednej 
 
a 
 
Zberné suroviny Žilina a.s.,   

    so sídlom: Kragujevská 3, 010 01 Žilina 
    zastúpená: Ing. Norbert Tóth – predseda predstavenstva 
    IČO:   50 634 518 

    IČ DPH:  SK2120399776 

    zapísaná: Spoločnosť zapísaná v OR OS v Žiline, oddiel Sa, vl.č. 10917/L 
    bankové spojenie: Tatra Banka Žilina, IBAN: SK07 1100 0000 0026 2245 5615 
 
ako kupujúci na strane druhej 
 

t a k t o : 
 
 
 

Čl. 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 predávajúci, resp. jeho zmluvný partner mal zabezpečené riadne 
splnenie záväzkov pri nakladaní s druhotnými surovinami v zmysle platnej legislatívy. Táto zmluva upravuje 
vzťah medzi Predávajúcim - pôvodcom a Kupujúcim vo veci vykonávania odberu, prepravy a zhodnotenia 
vytriedených odpadov od Predávajúceho. 

 
2. Kupujúci záväzne prehlasuje, že je špecializovanou firmou pôsobiacou v oblasti nakladania s odpadmi, ktorá 

má pre uvedenú činnosť upravárenské – zhodnocovacie zariadenia, resp. zneškodňovacie zariadenia 
v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi a má pre svoju činnosť všetky platné doklady 
a rozhodnutia orgánov štátnej správy a iných príslušných orgánov. Pokiaľ bude odberateľ pri plnení zmluvy 
spolupracovať so subdodávateľmi, zaväzuje sa, že to budú len subdodávatelia, ktorí takisto spĺňajú uvedené 
podmienky. 

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

v platnom znení. 
 
 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci bude vykonávať, resp. zabezpečovať zber vytriedených 

druhotných surovín a tieto odpredávať kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje vytriedené druhotné suroviny od 
predávajúceho odkúpiť, t.j. prevziať ich a zaplatiť za ne dohodnutú kúpnu cenu.  

 
2. Vytriedené druhotné suroviny, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, musia vyhovovať technicko-preberacím 

podmienkam v zmysle príslušnej STN a rozumejú sa nimi:  
 



Strana 2 / 5 

Kód odpadu Popis Kategória 

15 01 01 Kartón O 

15 01 02 Plasty O 

17 04 03 Olovo O 

17 04 04 Zinok O 

17 04 05 Železo a oceľ O 
 
 
 

17 04 07 Zmiešané kovy O 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

17 04 02 Hliník O 

 
3. Ukladanie druhotných surovín sa bude uskutočňovať v kontajneroch, ktoré je kupujúci povinný doviezť a 

uložiť na miesto stanovené predávajúcim, a to v počte potrebnom a nevyhnutnom v závislosti na počte 
zložiek druhotných surovín podliehajúcich separácii; potrebný počet kontajnerov určuje predávajúci. 
Kontajnery zostávajú naďalej vo výlučnom vlastníctve kupujúceho. 

 
4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy bude za kupujúceho vykonávať jeho prevádzka: 

Názov závodu (prevádzky) kupujúceho       kontakt 
Žiar nad Hronom    Gaži Jozef                                                0907 222 24 

 
 
 

Čl. III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Odpredaj a kúpa druhotnej suroviny sa bude uskutočňovať na základe písomnej objednávky  predávajúceho 

(faxom, e-mailom, poštou) doručenej kupujúcemu najmenej dva pracovné dni vopred pred navrhovaným 
termínom odovzdania. Objednávka môže byť urobená aj vo forme krátkej textovej správy (SMS); v prípade 
pochybností o prijatí krátkej textovej správy (SMS) sa predpokladá, že nebola doručená, kým sa nepreukáže 
opak.  

 
2. Objednávka predávajúceho, tak aby bola pre kupujúceho právne záväzná musí obsahovať najmä  

► číslo tejto zmluvy, 

► označenie predávajúceho v súlade so zápisom v obchodnom registri a jeho prevádzky, v ktorej je 
umiestnený predmet predaja,  

► predmet predaja (úplnú špecifikáciu predmetu prevodu, teda druhotnej suroviny, ktorá má byť predmetom 
odovzdania), vrátane údajov o množstve, 

► termín odovzdania, 

► údaj o tom, či požaduje kontajner na rovnaký druh druhotnej suroviny vrátiť prázdny. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak predávajúci v lehote do 24 hodín písomne neoznámi predávajúcemu 

(faxom, e-mailom, poštou, alebo formou SMS), že s navrhovaným termínom odovzdania nesúhlasí, so 
súčasným uvedením iného termínu, má sa za to, že termín stanovený predávajúcim je záväzný.  

 
4. Okrem základnej povinnosti vyplývajúcej z čl. II. bodu 1. zmluvy je  
 
a) predávajúci povinný  
 

► poskytnúť kupujúcemu miesto na uloženie kontajnerov, ktoré bude zodpovedať a vyhovovať charakteru, 
vlastnostiam a účelu kontajnera, ktoré bude dobre prístupné pre mechanizmy, ktoré budú s kontajnermi 
manipulovať, 

► miesto uloženia kontajnerov pravidelne kontrolovať,  

► zabezpečovať a dodržiavať separáciu druhotných surovín do jednotlivých kontajnerov podľa ich určenia,  

► zabezpečiť, aby druhotná surovina nebola znečistená nežiaducimi prímesami, aby neobsahovala 
rádioaktívne alebo iné kontaminované látky škodlivé zdraviu a životnému prostrediu,   

► zabezpečovať, aby iný odpad než je uvedený v čl. II. bod 2 tejto zmluvy, nebol vôbec uložený do 
kontajnerov, 

► vystaviť pre predmet kúpy pri každom jednotlivom odovzdaní sprievodku - potvrdenie o evidencii, 

► oznamovať kupujúcemu potrebu výmeny kontajnera dohodnutým spôsobom,  

► sprístupniť miesto uloženia kontajnera kupujúcemu pre účely jeho odvozu, resp. výmeny, 

► zabezpečovať riadnu starostlivosť o kontajnery, dbať na to, aby nedochádzalo k ich poškodeniu alebo 
znečisťovaniu,  

► počas umiestnenia kontajnera na ním stanovenom mieste, udržiavať poriadok v okolí kontajnerov,  

► kontajnery užívať výlučne sám, teda nie je oprávnený poskytovať ich na užívanie inému subjektu, 

► nahradiť kupujúcemu škodu na kontajneroch, pokiaľ ku nej dôjde v období, keď sa kontajner nachádza na 
mieste poskytnutom kupujúcemu; 
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b) kupujúci povinný  
 

► dodať a ďalej dodávať dohodnutý počet kontajnerov a kontajnery odvážať, 

► dodať kontajnery v riadnom a vyhovujúcom technickom stave a tento stav zabezpečovať počas celého 
obdobia, keď sa kontajner nachádza v dispozičnom oprávnení predávajúceho, 

► predmet kúpy - druhotnú surovinu zhodnocovať v zmysle platnej legislatívy SR,  

► vystavovať potvrdenie v zmysle čl. IV. tejto zmluvy, 

► platiť úhrady v zmysle čl. V. tejto zmluvy, 

► pri manipulácii s kontajnermi dodržiavať všetky platné právne normy v oblasti nakladania s odpadmi 
a zásady bezpečnosti práce. 

 
5. Dohodlo sa, že ak nebudú dodržané podmienky separácie jednotlivých zložiek druhotných surovín, je 

kupujúci oprávnený odvoz kontajnera odmietnuť, teda kúpu nerealizovať, až do času kým predávajúci 
neodstráni vady separácie na vlastné náklady. Pre taký prípad sa dohodlo, že má kupujúci nárok na náhradu 
nákladov vzniknutých márnou jazdou. 

 
6. Ak sa nedostatky v separácii zistia až pri vyložení kontajnera, je kupujúci oprávnený predávajúceho vyzvať 

na odstránenie vady v separácii. Ak predávajúci v stanovej lehote separáciu nezabezpečí, je to oprávnený 
vykonať kupujúci s tým, že predávajúci je povinný zaplatiť mu náklady, ktoré mu pri zabezpečení separácie 
vznikli. 

 
7. Pre prípad, že predávajúci poruší povinnosť prevzatú v bode 4. písm. a) prvá, tretia, štvrtá, piata, jedenásta 

odrážka, je kupujúci oprávnený ihneď od tejto zmluvy odstúpiť a/alebo vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 
100 € za každé zistené porušenie povinností pri separácii.   

 
8. Pre prípad, že kupujúci poruší povinnosť prevzatú v bode 4. písm. b) prvá, štvrtá odrážka, je predávajúci 

oprávnený ihneď od tejto zmluvy odstúpiť a/alebo vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každé 
zistené porušenie povinností. 

 
 
 

Čl. IV. 
Potvrdenie 

 
Kupujúci sa zaväzuje vydávať predávajúcemu  
► písomné potvrdenie o množstve, čase a druhu odkúpenej druhotnej suroviny, a to v lehote do 10 dní za 

predchádzajúci kalendárny mesiac,  

► na základe jeho požiadania doklad o zhodnotení vytriedených odpadov v zmysle aktuálne platnej 
legislatívy do výšky skutočne odobratých množstiev. 

 
 
 

Čl. 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 kupujúci za predmet kúpy zaplatí kúpnu cenu určenú jeho cenníkom platným 

v deň odovzdania a prevzatia predmetu kúpy. Predávajúci prehlasuje, že v deň uzatvorenia tejto zmluvy bol 
riadne oboznámený s aktuálne platným cenníkom kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje každú aktualizáciu - 
zmenu cenníka oznámiť predávajúcemu. Pre úplnosť sa dodáva, že zmeny cien s budú uskutočňovať 
osobitnými dodatkami tejto zmluvy na základe vývoja cien na trhu s druhotnými surovinami, spravidla raz 
mesačne.  

 
3. Dohodlo sa, že v lehote do 12 hodín od obdržania riadnej objednávky predávajúceho, je kupujúci povinný 

písomne alebo SMS (viď. čl. III. bod 1.) oznámiť predávajúcemu aktuálnu cenu predmetu kúpy, ktorý má byť 
prevzatý. Ak predávajúci túto povinnosť nedodrží, má sa za to, že zaplatí kúpnu cenu rovnakú ako pri 
poslednom odbere druhotnej suroviny rovnakého druhu.  

 
4. Náklady na zabezpečenie a udržanie miesta na uloženie kontajnerov s predmetom prevodu a právom 

ukladania ďalších kontajnerov znáša v plnom rozsahu predávajúci. Predávajúci znáša aj náklady na údržbu 
a kontrolu poriadku a prístupnosti miesta pre mechanizmy kupujúceho.  
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5. Zmluvné strany sa dohodli, že dovoz aj odvoz kontajnerov na predmet kúpy bude vykonávať kupujúci výlučne 
na svoje náklady. Tiež sa dohodlo, že za čas, kedy bude kontajner umiestnený na mieste určenom 
predávajúcim z dôvodu zberu druhotných surovín s cieľom ich predaja, nie je predávajúci povinný platiť 
kupujúcemu žiadnu náhradu za užívanie kontajnera.  

 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet kúpy vystaví predávajúci faktúru, ktorou kupujúcemu vyúčtuje 

kúpnu cenu v súlade s bodom 2. tohto článku zmluvy, a to dva krát za kalendárny mesiac. Faktúra je splatná 
v lehote do 21 dní od vystavenia a jej obligatórnou prílohou je potvrdenie kupujúceho o prevzatí predmetu 
kúpy. Predávajúci sa zaväzuje faktúru odoslať najneskôr do 3 dní od jej vystavenia, ak túto lehotu nedodrží, 
kupujúci nie je s úhradou v omeškaní po čas meškania predávajúceho s odoslaním faktúry.  

 
7. Ak kupujúci nezaplatí faktúru v lehote splatnosti, môže mu predávajúci vyúčtovať úrok z omeškania v sadzbe 

stanovenej právnym predpisom.  
 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že splatná faktúra, ktorou je vyúčtovaná kúpna cena podľa tejto zmluvy, môže byť 

predmetom vzájomného započítania pohľadávok. 
 
 
 

Čl. VI. 
Exkluzivita 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje zber druhotných surovín realizovať a ukladať len do kontajnerov dovezených 

kupujúcim a tieto kontajnery umožniť odvážať len kupujúcemu. Pokiaľ predávajúci tento záväzok nedodrží, je 
povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1000 € za každé porušenie týmto článkom prevzatej 
povinnosti. Pre taký prípad sa dohodlo, že kupujúci je tiež oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť; jeho právo na 
zmluvnú pokutu a náhradu škody, pokiaľ vznikne, nie je odstúpením od zmluvy dotknuté.  

 
2. Pre prípad, že kupujúci preukázateľne porušil povinnosť o dodržaní lehoty na odvoz - odkúpenie druhotnej 

suroviny a aj napriek písomnému upozorneniu predávajúceho, v ktorom mu určil náhradnú lehotu na plnenie, 
záväzok nesplnil, nemôže si kupujúci uplatniť právo na zmluvnú pokutu ani na odstúpenie od zmluvy 
v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy.  

 
 
 

Čl. VII. 
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 3 mesiace, pričom začína plynúť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje 
po doručení výpovede. Výpoveď musí byť písomná, doručená a nemusí byť odôvodnená; 

c) odstúpením od zmluvy v prípadoch presne určených touto zmluvou.  
 
3. V deň nasledujúci po ukončení zmluvného vzťahu je predávajúci povinný kupujúcemu sprístupniť kontajnery 

a umožniť ich odvezenie. Predávajúci je povinný kontajnery vrátiť v stave zodpovedajúcom ich veku 
a príslušnému opotrebeniu k akému dochádza pri ich bežnom používaní a manipulácii.   

 
4. Ak predávajúci nesplní záväzok prevzatý v bode 3. tohto článku zmluvy, je povinný zaplatiť kupujúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý deň omeškania so splnením povinnosti a tiež nahradiť škodu, pokiaľ 
kupujúcemu v tejto súvislosti vznikne.  

 
 
 

Čl. VIII. 
Osobitné ustanovenie 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci môže, ak mu to dovolí prevádzková potreba, poskytnúť odplatne 
predávajúcemu, na základe jeho požiadania, na užívanie ďalšie kontajnery mimo tejto zmluvy. Podmienky 
prenájmu stanoví osobitná zmluva.  
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Záverečné ustanovenia 

 
1. Za osoby oprávnené a povinné konať podľa podmienok zmluvy, teda za separáciu a odvoz odpadu 

zodpovedajú  
► za predávajúceho Mgr. Daniel Gelien                   kontakt 0907 877 769  

► za kupujúceho      Jozef Gaži                                kontakt 0907 222 246 

 
2. Táto  zmluva  je platná  dňom  jej  podpísania  obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 1.9.2020 
 
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 zaväzujú, že získané informácie neposkytnú tretej osobe, ani ich nezneužijú pre vlastnú potrebu. 
Pre prípad porušenia tohto ustanovenia zmluvy sa dohodlo právo účtovať strane, ktorá zmluvu porušila, 
zmluvnú pokutu vo výške 1000 € za každé jednotlivé porušenie dôvernosti.   

 
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.  
 
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 Slaskej dňa 1.9.2020                 V Žiline dňa 1.9.2020  
 
 
Predávajúci:       Kupujúci: 
   
 


