Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica

č. RZ-S-06292016-01

Rámcová zmluva č. RZ-S-06292016-01
k Zmluvám o prevádzke triedeného zberu uzatvoreným podľa § 269 ods. 2
zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Organizácia
zodpovednosti
výrobcov :

ENVI-PAK, a. s.
so sídlom: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
IČO: 35 858 010
IČ DPH: SK2020264290
Bankové spojenie: Tatrabanka
IBAN : SK16 1100 0000 0026 2376 8445
email: envipak@envipak.sk
zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
číslo 3128/B
zastúpená: Mgr. Hana Nováková MBA, generálna riaditeľka
(ďalej len „OZV“)

a
Zberová spoločnosť:

Názov: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
so sídlom: E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 00185213
IČ DPH: SK 2021107220
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko
IBAN: SK06 5600 0000 0014 1547 5002
email: ts.riaditel@banskastiavnica.sk
zastúpená: Heiler Peter, riaditeľ
(ďalej len „zberová spoločnosť“)

(ďalej len „ zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“)
Preambula
1.

Spoločnosť ENVI-PAK, a. s. je organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, zodpovedajúca za prevádzku a
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, ktorá
vykonáva uvedenú činnosť ako oprávnený držiteľ autorizácie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v
znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ zákon o odpadoch“). Spoločnosť ENVI-PAK, a .s. ako OZV vo
vzťahu k obci a k zberovej spoločnosti zabezpečuje za výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov plnenie
ich zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch.

2.

Zberová spoločnosť je subjekt, ktorý na základe dohodnutých parametrov triedeného zberu a rozsahu služby s
OZV, ktoré sú predmetom zmlúv podľa odseku 4 tejto preambuly, a na základe ceny uvedenej v tejto rámcovej
zmluve, vykoná triedený zber komunálneho odpadu pre zložky odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov.

3.

OZV a zberová spoločnosť touto rámcovou zmluvou deklarujú spoločný záujem upraviť ďalšie svoje vzájomné
práva a povinnosti, a to nad rámec predmetu zmlúv, týkajúcich sa zabezpečenia financovania prevádzky systému
triedeného zberu na území obcí, ktorých zoznam tvorí samostatnú prílohu tejto rámcovej zmluvy ( ďalej len
„rámcová zmluva“).

4.

Práva a povinnosti neupravené touto rámcovou zmluvou si zmluvné strany upravujú jednotlivými zmluvami (ďalej
len „zmluva o prevádzke triedeného zberu“), ktorých predmetom je zabezpečenie prevádzky a financovania
systému triedeného zberu na základe jeho zahrnutia do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s
odpadmi z neobalových výrobkov, ktorý prevádzkuje OZV na území konkrétnej obce uvedenej v samostatnej
prílohe tejto rámcovej zmluvy.

5.

OZV a zberová spoločnosť deklarujú spoločný záujem uzatvoriť túto rámcovú zmluvu tiež v súlade s § 28 ods. 6
písm. b) zákona o odpadoch.
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Článok I.
Predmet Zmluvy
1.

V súlade s preambulou tejto rámcovej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich rámcových úpravách
vzájomných vzťahov (preukazovanie materiálového toku odpadov, fakturácia), pre zabezpečenie prevádzky a
financovania systému triedeného zberu na území tých obcí, ktoré sú uvedené v prílohe tejto rámcovej zmluvy.
Článok II.
Podmienky preukazovania materiálového toku odpadov

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že rozdiel medzi kumulatívne vykázanými zhodnotenými / zrecyklovanými množstvami
odpadov a kumulatívne vykázanými vytriedenými množstvami odpadov, a to na území všetkých obcí, ktorých
zoznam tvorí samostatnú prílohu tejto rámcovej zmluvy, nesmie byť po skončení kalendárneho štvrťroka väčší ako
10 %. V prípade prekročenia uvedeného rozdielu bude zberová spoločnosť povinná tento stav
odstrániť
najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca odo dňa existencie tohto nevyhovujúceho stavu.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa množstvo oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu vyzbiera v rámci
jednej zberovej trasy súčasne v katastrálnych územiach viacerých obcí, je zberová spoločnosť povinná rozdeliť takto
vyzbierané množstvo odpadu medzi tieto jednotlivé obce, a to podľa dohodnutého spôsobu - (* počtu obyvateľov,
počtu kontajnerov alebo množstva na váhe v zberovom vozidle*).
Článok III.
Spoločná fakturácia nákladov na triedený zber

1.

Výška odplaty za služby triedeného zberu, t. j. nákladov na triedený zber za všetky osobitné zmluvy o prevádzke
triedeného zberu, vychádza z poskytnutého zberového objemu triedeného zberu v mernej jednotke a z príslušnej
jednotkovej ceny za mernú jednotku podľa prílohy č.1 zmlúv o prevádzke triedeného zberu. Mernou jednotkou služby
triedeného zberu je liter objemu zbernej nádoby, pričom jednotková cena zahŕňa náklady zberovej spoločnosti
spojené so zberom odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ich vytriedením, prepravou
a zabezpečením zhodnotenia/recyklácie, po zohľadnení výnosov z predaja príslušnej vytriedenej komodity (druhotnej
suroviny).

2.

OZV najneskôr do šiestich (6) kalendárnych dní po skončení kalendárneho mesiaca vyzve zberovú spoločnosť na
spoločnú fakturáciu uskutočnených služieb triedeného zberu za všetky jednotlivé zmluvy o prevádzke triedeného
zberu za príslušný kalendárny mesiac. V prípade, že v tomto čase je otvorená reklamácia o rozsahu uskutočnených
množstiev alebo o nesúlade údajov o množstve oddelene vyzbieraného odpadu medzi zberovou spoločnosťou
a obcou alebo tiež o uznaní znečistenej nádoby v rámci niektorej z jednotlivých zmlúv o prevádzke triedeného zberu,
zberová spoločnosť sa zaväzuje po vyriešení týchto reklamácií vystaviť dobropis na reklamovaný – neuznaný rozsah
služby. Zberová spoločnosť je povinná vystaviť dobropis vo výške zodpovedajúcej neuznanému rozsahu služby
najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní po prijatí výzvy od OZV.

3.

Odplata za uskutočnené služby bude uhradená zo strany OZV na základe faktúry vystavenej zberovou spoločnosťou
v rozsahu podľa tohto článku, pričom za deň dodania služby sa považuje posledný kalendárny deň príslušného
mesiaca. Zberová spoločnosť nemá nárok na úhradu faktúry skôr ako obdrží výzvu na fakturáciu podľa odseku 2 za
príslušný kalendárny mesiac a zároveň doručí do OZV vyplnené prílohy č,2 zmlúv o prevádzke triedeného zberu za
príslušný kalendárny mesiac. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia, pričom
zberová spoločnosť je povinná doručiť OZV faktúru najneskôr 21 kalendárnych dní pred uplynutím splatnosti.
V prípade, že zberová spoločnosť bude v omeškaní s doručením faktúry podľa predchádzajúcej vety, predlžuje sa
splatnosť faktúry o dobu, po ktorú je v omeškaní.

4.

OZV je oprávnená požadovať zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR / t ( slovom jeden tisíc eur za tonu), ktorú
zberová spoločnosť neoprávnene fakturovala OZV za príslušné obdobie. Na účely výpočtu zmluvnej pokuty podľa
tohto bodu sa za neoprávnenú fakturáciu považuje každá fakturácia odplaty, pri ktorej OZV zistí, hoci aj dodatočne,
že nezodpovedá skutočne zabezpečenému materiálovému toku odpadov, tzn. že bola uskutočnená na základe
duplicitne vykázaného zozbieraného a zhodnoteného množstva odpadov (duplicitné potvrdenie).
Strana 2 z 3

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica

č. RZ-S-06292016-01

Článok IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť ku dňu nadobudnutia účinnosti autorizácie OZV.

2.

Zmeny tejto rámcovej zmluvy je možné uskutočniť len vo forme písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými
stranami. Prílohu (zoznam obcí) tejto rámcovej zmluvy možno meniť / dopĺňať len tým spôsobom, že nová príloha
nahradí pôvodnú, resp. predchádzajúcu prílohu v celom rozsahu. Takáto zmena prílohy nastane vždy, ak bude
uzatvorená nová zmluva o prevádzke triedeného zberu pre obec, dovtedy neuvedená v prílohe alebo tiež v prípade
ukončenia zmluvy o prevádzke triedeného zberu s konkrétnou obcou uvedenou v prílohe. Uvedenou zmenou prílohy
– zoznamu obcí nie je dotknutá platnosť a účinnosť tejto rámcovej zmluvy.

3.

Platnosť rámcovej zmluvy zaniká:

a)

písomnou dohodou zmluvných strán o jej zániku,

b)

písomnou výpoveďou zmluvy, ktoroukoľvek zo zmluvných strán, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

4

Ukončenie rámcovej zmluvy spôsobom podľa ods. 3 a) a b) tohto článku nespôsobuje zánik zmlúv o prevádzke
triedeného zberu uzatvorených podľa odseku 4 preambuly tejto rámcovej zmluvy.

5.

Pre právne vzťahy neupravené touto rámcovou zmluvou sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v Slovenskej republike.

6.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom (1).

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto rámcovú zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne,
určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali.

Zberová spoločnosť:

................................................................
Banská Štiavnica dňa:

.................................................................
Heiler Peter, riaditeľ v. r.
Technické služby m.p. Banská Štiavnica

OZV:

Bratislava .........................................

..............................................................
Mgr. Hana Nováková MBA v. r.
generálna riaditeľka
spoločnosti ENVI - PAK, a. s
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