
Rámcová zmluva č.01/2015  

o poskytovaní služieb uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov 

I.  

                                           Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:          Obec Veľké Chlievany 

Sídlo: Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany 

Zastúpený: Bc, Zuzana Flórová-starostka 

IČO: 00311260 

DIČ: 2021054332 

 

Poskytovateľ služieb: VOSPO s.r.o. 

    Sídlo: Na Karasiny 3/9, 971 01 Prievidza 

    Zastúpený: Peter Oller-konateľ 

    IČO: 44352824 

    DIČ: 2022679153 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1.Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadom zo strany 

poskytovateľa služieb podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa. 

2.Poskytovaním služieb v oblasti nakladania s odpadom sa rozumie: 

 výkup, odvoz, uloženie separovaného odpadu. 

3.Separovaný zber bude uskutočňovaný v cykloch každú stredu v týždni poskytovateľom 

služieb. Separovaný odpad bude zbieraný vo vreciach v mieste  nakládky. Za miesto nakládky 

sa považuje miesto pri smetnej nádobe rodinného domu alebo objektu. V prevádzke je odpad 

separovaný na zložky- plasty, papier, plechovky, tetrapak. 

III. 

Cena a platobné podmienky 

1. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje za výkup separovaného odpadu zaplatiť: 



 papier:  0,05 €/kg odpadu 

 plast:   0,04 €/kg odpadu 

 kov:  0,07 €/kg odpadu 

 tetra-pack       0,00 €/kg odpadu. 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. 

2.Objednávateľ vystaví poskytovateľovi služieb faktúru na základe ním potvrdeného 

dodacieho listu  a v súlade s bodom 1 tohto článku. 

3.Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia na adresu poskytovateľa služieb. 

 

IV. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

Poskytovateľ služieb je povinný : 

 zabezpečiť pre objednávateľa odvoz separovaného odpadu každú stredu, 

 včas a bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi akékoľvek skutočnosti, ktoré 

majú negatívny vplyv na odvoz separovaného odpadu,  

 zodpovedať za kvalitné poskytnutie služieb, 

 riadne a včas plniť finančné povinnosti voči objednávateľovi. 

Objednávateľ je povinný: 

-pripraviť separovaný odpad do vriec k miestu nakládky každú stredu 

- v zimnom období odhrnúť sneh, upraviť prístup k miestu nakládky. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

1.Túto zmluvu možno meniť alebo doplňovať iba písomnými dodatkami odsúhlasenými 

a podpísanými obidvomi zmluvnými stranami. 

2.Pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak, riadia sa zmluvné vzťahy a právne pomery strán 

Obchodným zákonníkom.  

3.Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. 

4.Zmluvné strany sa dohodli, že je možné v priebehu trvania zmluvy upraviť cyklus zberu 

a odvoz odpadov. 

5.Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu. 



6.Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu. Zmluva 

v takomto prípade zaniká uplynutím trojmesačnej výpovednej lehoty. Výpovedná lehota začína 

plynúť od nasledujúceho dňa po doručení písomnej výpovede druhej strane, v tomto prípade 

vzniká povinnosť vysporiadať doposiaľ vzniknuté záväzky a uhradiť prípadné preukázateľné 

škody vzniknuté druhej strane, ktorá výpoveď obdržala.  

7.Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju 

slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok 

a na znak súhlasu ju podpísali. 

8.Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom. 

9.Zmluva je platná od 1. apríla 2015. 

 

 

 Vo Veľkých Chlievanoch, dňa: 20.03.2015  

 

Objednávateľ:                                                                     Poskytovateľ služieb: 

 

 

 

_________________________                                          ___________________________ 

      Obec Veľké Chlievany                                                              VOSPO s.r.o. 

 Bc. Zuzana Flórová-starostka obce                                            Peter Oller- konateľ 

 

 

                         


