
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov 
za účelom ich zneškodnenia, č. 1203020411 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami: 

Odberateľ odpadov: ( Pôvodca odpadov: 
PolyStar, s.r.o. Zariadenie pre seniorov a 
M.R. Štefánika 14 denný stacionár Kolárovo 
942 01 Šurany Partizánska 15-17 
IČO: 36 552 119 946 03 Kolárovo 
DIČ: 202172689 IČO: 31 824 633 
IČ DPH: SK 2021726894 DIČ: 2021 0158 76 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu: 1717744853/0200 Číslo účtu: 178384 1256 / 0200 
Zapísaný v OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 13799/N 
Zastúpený: Dana Guštarová - na základe poverenia Zastúpený: PaeDr. László Kulich 

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzavierajú túto Rámcovú zmluvu o zbere a preprave odpadov 
za účelom ich zneškodnenia (ďalej len „Zmluva"): 

Článok L Predmet zmluvy 

1.1. Odberateľ odpadov (ďalej len „Odberateľ") sa zaväzuje poskytovať pôvodcovi, resp. držiteľovi odpadov 
(ďalej len „Pôvodca") služby spočívajúce v zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia za 
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a podmienok stanovených Všeobecnými obchodnými 
podmienkami Odberateľa (ďalej len „VOP"). 

1;2. Pôvodca sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť Odberateľovi Cenu dohodnutú podľa tejtoZmluvy 
a cenníka služieb (ďalej len „Cenník"). 

Článok II. Základné dojednania 

2.1. Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť zber, prepravu a zneškodnenie nasledovných druhov odpadov, (ďalej 
len „Dohodnutý odpad"): 

18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska 
prevencie nákazy „N" 

Prípadne iné kategórie podľa individuálnej potreby. 

2.2. V zmysle článku 3 VOP Odberateľa je Pôvodca povinný zabezpečiť triedenie a uloženie odpadov podľa 
katalógových čísiel Európskeho katalógu odpadov v predpísaných uzavretých obaloch tak, aby 
nebezpečný odpad spĺňal podmienky na zber a zneškodnenie v zmysle Katalógu odpadov uvedeného vo 
Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR číslo 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia 
odpadov a vydáva Katalóg odpadov. 

2.3. Každý obal nie nebezpečného, resp. ostatného odpadu Pôvodca viditeľne označí katalógovým číslom 
a svojim obchodným menom. 

2.4. Nebezpečný odpad je pôvodca odpadov povinný označiť Identifikačným listom podľa Vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia SR číslo 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch. 

2.5. Ak Pôvodca nezabezpečí triedenie, uloženie a označenie odpadov v predpísaných uzavretých obaloch tak, 
aby nebezpečný odpad alebo nie nebezpečný, resp. ostatný odpad spĺňal podmienky na zber 
a zneškodnenie v zmysle Katalógu odpadov uvedeného vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia 
SR číslo 284/2001 Z. z. a podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR číslo 283/2001 Z. z., 
prípadne nedodrží iné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky (ďalej 
len VZPP SR) vzťahujúce sa na nakladanie s nebezpečným odpadom, Odberateľ nie je povinný ani 
oprávnený zabezpečiť zber, preváženie, prepravu a následné zneškodnenie odpadov z prevádzky, resp. 
dohodnutého miesta odberu Pôvodcu. 
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2.6. Nepristúpenie Pôvodcu k triedeniu a uloženiu odpadov v predpísaných uzavretých a označených obalpch ..¬
v zmysle predchádzajúcich bodov a článku 3 VOP Odberateľa je považované za hrubé porušenie 
ustanovení Zmluvy a VOP. 

2.7. Odberateľ podľa príslušných vykonávacích predpisov vydá Pôvodcovi potvrdenie o odbere odpadov za 
servisný poplatok v zmysle Cenníka. 

2.8. V prípade hrubého porušenia ustanovení tejto Zmluvy Pôvodcom alebo povinností Pôvodcu uvedených vo 
VOP je Odberateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a tak okamžite ukončiť platnosť zmluvy. 

3.1. Ceny jednotlivých služieb poskytovaných Odberateľom Pôvodcovi sú stanovené v zmysle vyhlášky č. 
18/1996 Z.z. v Cenníku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

3.2. Pôvodca sa zaväzuje uhradiť Odberateľovi fakturovanú čiastku podľa Cenníka, VOP a tejto zmluvy do 30 
dní odo dňa vystavenia faktúry. 

3.3. Odberateľ si v prípade nárastu cien pohonných látok a ostatných nákladov na odber, prepravu 
a zneškodňovanie odpadov vyhradzuje právo na zmenu cien poskytovaných služieb podľa podmienok 
uvedených vo VOP. 

3.4. Miestom plnenia je prevádzka Pôvodcu: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo, Partizánska 
15 - 17 , Kolárovo. 

3.5. Dohodnutý odpad v zmysle bodu 2.1. tejto Zmluvy bude od Pôvodcu odoberaný : jedenkrát (lx)za tri 
mesiace. 

3.6. Pôvodca sa zaväzuje uhradiť Odberateľovi registračný poplatok uvedený v Cenníku na základe faktúry 
vystavenej Odberateľom. Porušenie uvedeného záväzku je považované za hrubé porušenie ustanovení 
tejto Zmluvy. 

4.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, platnosť a účinnosť nadobúda dňom jej podpísania oboma 
zmluvnými stranami. Za odberateľa odpadov na základe Poverenia zo dňa 24.08.2010 podpisuje túto 
zmluvu zamestnankyňa odberateľa odpadov Dana Guštarová. 

4.2. VOP, Cenník a Poverenie pre zamestnankyňu na podpísanie tejto zmluvy sú voľne prístupné v sídle 
•~ t)db^raigfraietK>Tra^«^^ — 
4.3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upraVené touto rámcovou zmluvou sa riadia VOP 

Odberateľa a Obchodným zákonníkom. 
4.4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis je určený pre Pôvôdcu dva rovnopisy 

pre Odberateľa. 
4.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, podmienky stanovené vo VOP 

Odberateľa a Cenník sú im dobre známe, s ich obsahom bez výhrad súhlasia, táto Zmluva predstavuje ich 
skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

Dátum, miesto, pečiatka a podpis: Dátum, miesto, pečiatka a podpis: 

Článok III. Cena, miesto a čas plnenia 

Článok IV. Záverečné ustanovenia 

V Šuranoch, dňa 05.01.2012 V. ,, dňa. 
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