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Rámcová dohoda  

na poskytnutie služby 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného  zákonníka 

 

 

Poskytovateľ:  
  

Zastúpený:  SEZAKO Trnava, s.r.o. 

  Orešanská 11, 917 01 Trnava 

Bankové spojenie:   Ivo Zatloukal, konateľ spoločnosti 

Číslo účtu:  Tatra banka, a.s. 

IČO:  IBAN: SK51 1100 0000 0029 2977 0126, SWIFT: TATRSKBX 

DIČ:  2021876945 

IČ DPH:  SK2021876945 

  

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka 
 Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

Zastúpená:  Ing. Vladimírom Bajanom, starostom 

IČO: 00 603 201 

DIČ:           2020936643 

Bankové spojenie:   Prima Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:          SK41 5600 0000 0018 0059 9001 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Preambula. 

 

Táto rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 83 zákona 

č.343/2015 Z.z. v platnom znení. 

 

Článok I.  

Predmet rámcovej dohody 
 

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je poskytnutie služby: „Čistenie odlučovačov ropných látok  

(ďalej len ORL) v správe mestskej časti Bratislava - Petržalka“ podľa požiadaviek 

objednávateľa v zmysle tabuľky “A“ - prehľadu čistenia ORL v počte do 30 odberných miest. 

2. Služby a jednotkové ceny, ktoré sa poskytovateľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa sú 

uvedené v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. Konkrétny rozsah služieb bude upresňovaný na 

základe jednotlivých objednávok zo strany objednávateľa. Podkladom pre vystavenie 

objednávky bude cenová ponuka poskytovateľa. 

3. Poskytovateľ služby sa zaväzuje na odber, prepravu a zneškodnenie odpadov na základe 

objednávok objednávateľa, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhl. MŽP SR 

č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. Predmet plnenia sa vzťahuje na 
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kvapalné odpady kat. č. 130507, 130502 a 130508 z prevádzky ORL, ktoré sú v správe 

objednávateľa v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

 

Článok II. 

Čas plnenia 
 

1. Dielo špecifikované v Čl.I tejto zmluvy bude realizované po doručení objednávky písomne, 

resp. e – mailom. 

Nastúpenie na realizáciu bežných objednávok bude do 10 pracovných dní, havarijných do 24 

hodín od objednávky.                

2. Začiatok platnosti zmluvy : dňom podpisu zmluvy 

3. Ukončenie platnosti zmluvy : do vyčerpania fin. limitu 49 900€ bez DPH, najdlhšie však na 

dobu 4 rokov. 

 

 

Článok III. 

Spôsob plnenia 
 

1. Miesto odberu odpadu bude objednávateľom špecifikované v aktuálnej objednávke služby. 

Odber sa bude uskutočňovať na základe objednávky, ktorú objednávateľ zašle na e-mailovú 

adresu. 

2. Objednávateľ umožní poskytovateľovi bezpečný prístup k odbernému miestu a zabezpečí pri 

odbere osobu oprávnenú potvrdiť výkon služby na predloženom doklade, z ktorého jedno 

vyhotovenie si ponechá objednávateľ. 

3. Poskytovateľ odoberie a prepraví odpad bezpečne na miesto úpravy – zneškodnenia (prevádzky 

poskytovateľa, alebo jeho zmluvných partnerov). 

4. Odpad musí byť prepravovaný v neporušených obaloch v zmysle právnych predpisov platných 

pre prepravu odpadových kvapalín t.zn. odpady kvapalného skupenstva v cisternách, sudoch, 

a pod. 

5. Prepravu môže poskytovateľ zabezpečiť aj prostredníctvom svojich zmluvných partnerov. 

Poskytovateľ je povinný min. 1 deň vopred oznámiť objednávateľovi svojho zmluvného 

partnera, ktorý je oprávnený vykonať prepravu odpadu za poskytovateľa. V tomto prípade 

zodpovedá poskytovateľ za vykonanie služby objednávateľovi osobne. 

6. Poskytovateľ ručí za kvalitu a spôsobilosť obalov, ktoré použije na prepravu odpadov. 

Okamihom prevzatia odpadu prechádza na poskytovateľa povinnosť nakladať s odpadom 

a zneškodniť odpad v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhl. MŽP SR č. 284 / 

2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, ako aj v zmysle ostatných platných právnych 

predpisov. 

7. Ak zabezpečí poskytovateľ prepravu prostredníctvom svojich zmluvných partnerov, zodpovedá 

za ňu ako aj za skutočnosti s ňou súvisiace tak ako keby ju vykonával sám. 

 

 

Článok IV.  

Cena za služby 
 

1. Cena za služby, dohodnuté v jednotlivých objednávkach bude stanovená ako súčin množstva 

vykonaných služieb a jednotkových cien za požadované služby, uvedených v prílohe č. 1 tejto 

rámcovej dohody. 



3 

 

2. Každá služba bude riešená samostatnou objednávkou, obsahujúcou presné zadanie konkrétneho 

miesta a rozsahu služby. 

3. Cena za služby je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna 

zmluvná cena a je konečná. 

4. K cenám bude účtovaná daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) 

 

 

Článok V. 

Platobné podmienky 
 

1. Platba za poskytnuté služby sa bude uskutočňovať na základe faktúr, vystavených 

poskytovateľom. 

2. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať vykonané služby na základe objednávky, protokolu 

o prevzatí služby, podpísaného poskytovateľom a oprávneným zamestnancom objednávateľa 

a na základe predložených protokolov o analýze odpadov vystavených pre uskutočnenie úpravy 

alebo zneškodnenia odpadov na stredisku poskytovateľa služby a sprievodných listov. 

Množstvo odpadu bude stanovené na základe vážnych lístkov pre odpady v pevnom stave 

a podľa ukazovateľa stavu hladiny na cisterne v prípade odpadu v kvapalnom stave. 

3. Poskytovateľ je povinný priložiť k faktúre preberací protokol, podpísaný obidvomi zmluvnými 

stranami.  

4. Objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia do podateľne Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „podateľne miestneho úradu“). Ak objednávateľ neuhradí 

faktúru v lehote splatnosti, poskytovateľ má právo vyúčtovať úrok z  omeškania podľa § 369 

a §502 Obchodného zákonníka. 

5. V prípade vrátenia faktúry objednávateľom poskytovateľovi z dôvodu formálneho nedostatku, 

alebo numerickej chyby, začína lehota splatnosti plynúť dňom nového podania opravenej 

faktúry do podateľne miestneho úradu. 

 

 

Článok VI.  

Sankcie a ukončenie rámcovej dohody 
 

1. Pri nedodržaní termínu, kvality, alebo rozsahu poskytnutia služby, ktorá je predmetom tejto 

rámcovej dohody, má objednávateľ právo na zľavu až do výšky 40% z vyfakturovanej sumy. 

2. V prípade zistenia v 1. bode uvedených nedostatkov sa vykoná obhliadka za účasti 

oprávnených zamestnancov obidvoch zmluvných strán. O tejto skutočnosti bude spísaný 

protokol, ktorý bude tvoriť podklad pre zníženie fakturovanej čiastky. 

3. Pri neplnení predmetu tejto rámcovej dohody a kvality služieb poskytovateľom môže 

objednávateľ od rámcovej dohody odstúpiť podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto rámcovú dohodu môže hociktorá zmluvná strana ukončiť 

písomnou výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť 

prvým dňom nasledujúceho mesiaca odo dňa doručenia. 

 

 

Článok VI.  

Ostatné ustanovenia 
 

1. Služby, ktoré sú predmetom tejto rámcovej dohody, vykoná poskytovateľ po prevzatí 

konkrétnej objednávky. Poskytovateľ je povinný viesť si o poskytnutých službách denník. 
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2. Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežne kontrolovať vykonávanie služieb, ktoré sú 

predmetom tejto rámcovej dohody. 

3. Kontrolou a preberaním poskytnutých služieb sú poverení zamestnanci objednávateľa.  

4. Odovzdávaním poskytnutých služieb sú poverení oprávnení zamestnanci poskytovateľa, 

splnomocnení poskytovateľom. 

5. Poskytovateľ vyzve objednávateľa k prevzatiu poskytnutých služieb po ich riadnom ukončení. 

6. Poskytovateľ je povinný zúčastniť sa spolu s objednávateľom odovzdávania a preberania 

poskytnutých služieb, ktoré budú predmetom fakturácie. Pri odovzdávaní prác poskytovateľ 

predloží súpis poskytnutých služieb, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu, ktorý 

podpíšu oprávnení zamestnanci obidvoch zmluvných strán. 

7. Poskytovateľ zodpovedá v zmysle § 373-386 Obchodného zákonníka za prípadné škody, 

zapríčinené oprávnenými a preškolenými zamestnancami, spôsobené z nedbanlivosti, alebo 

úmyselne, ako aj za škody, vzniknuté nedodržaním technologických postupov pri poskytovaní 

služby, nedodržaním platných STN. 

8. Objednávateľ nezodpovedá za pracovné úrazy zamestnancov poskytovateľa. Prípadné škody, 

vzniknuté pri plnení predmetu rámcovej dohody poskytovateľom voči tretej osobe v plnom 

rozsahu znáša poskytovateľ. 

9. Jednotkové ceny, navrhnuté poskytovateľom a akceptované objednávateľom sú počas trvania 

platnosti a účinnosti rámcovej dohody na poskytnutie služby zo strany poskytovateľa 

garantované. 

 

 

Článok VII.  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Rámcová dohoda je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 2 dostane poskytovateľ a 4 

objednávateľ. 

2. Právne vzťahy, neupravené touto rámcovou dohodou, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného  zákonníka. 

3. Rámcovú dohodu možno meniť, predĺžiť len písomne, s obojstranným súhlasom vo forme 

dodatku. 

4. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

 

 

V Bratislave dňa: 27.2.2018 

 

 

 

 

Objednávateľ:  Poskytovateľ: 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
.................................................................................................................... 

 

 
 

......................................................................................... 

Ing. Vladimír Bajan, starosta  Ivo Zatloukal, konateľ 
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Príloha č.1 
 

1/a  - Cena prepravy a manipulácie s odpadom 
 

položka popis jednotka cena za jednotku bez DPH (Eur) 

preprava vozidlom nad 3,5t ráta sa cesta spolu aj s pristavením vozidla  1 km 1,20 

manipulácia výkon agregátu vozidla (čistenie, príprava, nakládka, vykládka a p.) 1 min 0,33 

manipulácia manuálna práca 1 pracovník (práca v zariadení s maskou) 1 ks 105,00 

 

 

 

 

 

 
1/b  - Cena za likvidáciu odpadov 
 

kód názov odpadu kategória cena za jednotku bez DPH (Eur/t) 

13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody 

 
N 55,00 

13 05 02 kal z odlučovača ropných látok  N 135,00 

13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja  N 135,00 

 


