
... vás partner v mori odpadov

Zmluva o budúcej zmluve
uzatvorená podľa § 289 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Budúci objednávateľ : Obec Miloslavov

Sídlo : Miloslavov 181
Korešpondenčná adresa : Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov 
Štatutárny zástupca : Milan Baďanský, starosta obce Miloslavov 
Zástupca na rokovanie vo
veciach technických: Mgr. Martin Sitiar, vedúci hospodárskej správy
IČO, DIČ, IČ pre DPH : 00 304 948, 2020662182

Budúci zhotoviteľ: EBA, s.r.o.
zapísaná v obchodnom registri Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č. 7323/B 
Sídlo : Rusovská cesta 1, 85101 Bratislava
Korešpondenčná adresa : Senecká 10, 900 27 Bernolákovo 
Štatutárny zástupca : Ing. Alexander Beljajev, konateľ

JUDr. Michal Lazar, prokurista 
Ing. Alexej Beljajev, prokurista 
Ing. Miroslav Betík, prokurista

Zástupca na rokovanie vo
veciach technických: Ing. Andrea Mikulcová
IČO, DIČ, IČ pre DPH : 313 761 34, 2020494872, SK2020494872

Článok II. Predmet záväzku:

1. Zmluvné strany sa touto zmluvou zaväzujú uzavrieť budúcu zmluvu týkajúcu sa 
prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov ako aj ďalšie dohodnuté služby 
pre odlučovač ropných látok nachádzajúci sa vk.ú.: Miloslavov, na parcele 124 
a prináležiaci k stavbe „Návrh pozdĺžnych parkovacích státí pozdĺž miestnej 
komunikácie na Lipovom námestí“ / ďalej len „stavba“/.

2. Každá zo zmluvných strán je povinná uzavrieť budúcu rámcovú zmluvu do 7 dní po 
tom, čo ju na to druhá strana vyzve. Zmluvné strany môžu druhú stranu vyzvať na 
splnenie záväzku - na uzatvorenie budúcej zmluvy najneskôr do 3 dní po 
právoplatnosti kolaudácie stavby.

3. Predmetom a obsahom budúcej zmluvy bude rámcová zmluva o odbere, úprave alebo 
zneškodnení odpadov, ktorej znenie je priložené priamo v prílohe tejto zmluvy.
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...vás partner v mori odpadov

4. Predpokladmi na uzatvorenie budúcej zmluvy je v prvom rade predloženie 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia k dotknutej stavbe a v druhom rade 
predloženie uznesenia/uznesení obecného zastupiteľstva, ktorým/i bude schválený 
zámer uzavretia návrhu budúcej zmluvy a uznesenia/í, ktorým/i budú schválené aspoň 
základné náležitosti budúcej zmluvy (napr. Zmluvné strany, predmet zmluvy, cena, 
doba trvania), pričom nie je smerodajné či obecné zastupiteľstvo predmetné schváli 
a prijme v jednom alebo vo viacerých uzneseniach.

Článok III. Ostatné ustanovenia

1. V prípade porušenia povinnosti, niektorou zo zmluvných strán, splniť predmet záväzku 
tejto zmluvy, ako je uvedený v čl. II sa nároky zmluvných strán budú spravovať 
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Prílohy:
• Príloha č. 1 - text rámcovej zmluvy

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, pričom pre každú zmluvnú stranu sú 
určené dve vyhotovenia.

V Bernolákove dňa : ...ľ.í'.Ý..'*^?......

Budúci zhotoviteľ
ijev, konateľ

Budúci objednávateľ
Milan Baďanský, starosta
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RÁMCOVÁ ZMLUVA č. Z5.....
o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov

uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka

ČI. I. Zmluvné strany:

Zhotoviteľ
Sídlo
Korešpondenčná adresa 
Štatutárny zástupca

Osoba zodpovedná za vec

Mobil, e-mail
IČO, DIČ, IČ pre DPH 
Obchodný register 
Bankové spojenie

Telefón / fax

: EBA, s.r.o.,
: Rusovská cesta 1, 85101 Bratislava 
: Senecká 10, 900 27 Bernolákovo 
: Ing. Alexander Beljajev, konateľ

JUDr. Michal Lazar, prokurista 
Ing. Alexej Beljajev, prokurista 
Ing. Miroslav Betík, prokurista

technického charakteru:
Ing. Andrea Mikulcová, obchodný manažér

: 0918 734 955, mikulcova@eba.sk 
: 313 761 34, 2020494872, SK2020494872 
: Okresný súd Bratislava 1, v oddieli Sro vložka č. 7323/B 
: Tatra banka, č.ú.: 2624191182 /1100

IBAN SK10 1100 0000 0026 2419 1182 
SWIFT: TATRSKBX

: 02-45994 826/45994 828

2. Objednávateľ
Sídlo
Štatutárny zástupca
Osoba zodpovedná za vec technického charakteru:

Mobil, e-mail 
IČO, DIČ, IČ pre DPH 
Obchodný register 
Bankové spojenie 
Telefón / fax

ČI. II. Predmet, miesto a rozsah plnenia.

1. Predmetom zmluvy je prevzatie, preprava, zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadov po prípadnej úprave 
ako aj dalšie dohodnuté služby uvedené v prílohách tejto zmluvy za podmienok nižšie stanovených 
a v súlade s ustanoveniami zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce podľa bodu 1. vo svojom mene na svoje náklady v požadovanom 
rozsahu a kvalite, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť za plnenie zhotoviteľa dohodnuté ceny v tejto zmluve.

3. Zneškodnenie, respektíve zhodnotenie, prípadne úpravu odpadu zhotoviteľ zabezpečí na vlastných 
zariadeniach na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov (prevádzky: Pezinok, Sládkovičovo, Lukavica, 
Spišská Belá, Prešov, Sučany, Strážske), resp. inými spôsobmi u osôb oprávnených na nakladanie 
s odpadmi spôsobmi uvedenými v prílohách zákona č.79/2015 Z. z.

4. Zhotoviteľ na základe registrácie podľa § 98 č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov môže odobrať od objednávateľa všetky druhy odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov okrem odpadov uvedených v podskupine 16 04.

5. Odber jednotlivých druhov odpadov bude od pôvodcu odpadu uskutočnený na základe vopred 
odsúhlasenej požiadavky medzi povereným zástupcom objednávateľa a vedúcim príslušnej prevádzky 
EBA, s.r.o., prípadne obchodným manažérom a to tak, že objednávateľ zašle písomnú objednávku, ktorá 
bude doručená aspoň 3 dni pred požadovaným zneškodnením poštou, faxom, prípadne telefonicky na 
mobilnom čísle 0918 734 955.

6. Objednávateľ obdrží pri podpise tejto zmluvy priložený vzor „prepravného lístka“. Pred 
zneškodnením/zhodnotením vyplní objednávateľ prepravný lístok, kde uvedie objednávateľ druh odpadu 
a iné údaje. Tento prepravný lístok odovzdá na váhe zariadenia na zneškodňovanie/zhodnocovanie 
odpadov.
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ČI. III. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Plnenie predmetu zmluvy zabezpečí zhotoviteľ v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. 
k zákonu o odpadoch, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR 
č. 365/2015 Z.z , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

2. Od momentu prevzatia odpadu na prepravu je zhotoviteľ zodpovedný za manipuláciu s týmto odpadom 
v súlade s platnými právnymi predpismi. K prechodu zodpovednosti za manipuláciu s odpadom 
nedochádza v prípadoch uvedených v bode 9 tohto článku, kedy nebezpečenstvo škody nesie 
objednávateľ.

3. Zhotoviteľ vydá objednávateľovi potvrdenie o zneškodnenl/zhodnotení odpadu (vážny lístok), ktorého je 
pôvodcom, vrátane potvrdeného sprievodného listu odpadov pri odpadoch kategórie N.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa odpad bezodkladne po preverení jeho druhu a po splnení 
záväzkov v zmysle tejto zmluvy objednávateľom.

5. S objednávkou na odber nebezpečného odpadu prvýkrát dodaného zhotoviteľovi na 
zhodnotenie/zneškodnenie, v súlade s §25 ods.5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch z dôvodu určenia 
nebezpečných vlastností dodávaných nebezpečných odpadov a určenia bližších podmienok nakladania s 
nebezpečnými odpadmi je potrebné predložiť analýzu vlastnosti a zloženia odpadu vypracovanú 
akreditovaným laboratóriom v rozsahu uvedenom v prílohe k tejto zmluve na základe upresnenie 
zhotoviteľa. Pri opakovanej dodávke nebezpečných odpadov sa za vstupnú analýzu bude považovať 
analýza dodaná pri prvej dodávke odpadu v prípade, že nenastali zmeny vo výrobe, technológii alebo v 
surovinách čo by viedlo k zmene vlastností odpadu. V prípade zmien vo výrobe, technológii alebo vstupných 
surovinách je potrebné predložiť novú analýzu.

6. Na požiadanie objednávateľa zabezpečí vstupnú analýzu spracovanú akreditovaným laboratóriom 
zhotoviteľ na náklady objednávateľa, v zmysle cenovej ponuky uvedenej v prílohe k tejto zmluve. Pokiaľ 
objednávateľ nepredloží najneskôr s dodávkou odpadu analýzu odpadu a zároveň najneskôr s dodaním 
odpadu nepožiada o zabezpečenie vstupnej analýzy odpadu zhotoviteľa, je oprávnený zhotoviteľ 
bezodkladne zabezpečiť vykonanie analýzy akreditovaným laboratóriom na náklady objednávateľa 
zhotoviteľ.

7. Pri nebezpečných odpadoch tvorených kompaktnými celkami zhodnými s pôvodným výrobkom (žiarivky, 
akumulátory, a pod.), považujú sa za analytickú kontrolu odpadu údaje zo sprievodnej dokumentácie 
výrobku o jeho zložení.

8. Objednávateľ je povinný pred konkrétnou dodávkou odpadov, oznámiť zhotoviteľovi ich bližšiu materiálovú 
špecifikáciu z dôvodu posúdenia možnosti použitia technológie zhotoviteľa na ich zneškodnenie, úpravu 
a zhodnotenie. Zároveň sa zaväzuje pravdivo a čo najúplnejšie informovať zhotoviteľa o spôsobe vzniku 
odpadu, pričom je tiež povinný poskytnúť všetky doplňujúce informácie súvisiace s odpadom, o ktoré ho 
zhotoviteľ požiada, pričom tieto informácie musí poskytnúť v písomnej forme, a to najneskôr do 3 dní od 
požiadania, faxom, pripadne e-mailom

9. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi odobrať náhodnú kontrolnú vzorku za účelom overenia správnosti 
vykonanej analýzy ak je táto potrebná, resp. zabezpečenia zhodnosti druhu odpadu deklarovaného 
objednávateľom so skutočným stavom. Ak dodaný odpad vykazuje vlastnosti, ktoré sú v rozpore 
s deklarovanými vlastnosťami, zhotoviteľ má právo odpad vrátiť a vyúčtovať všetky preukázateľne 
vzniknuté náklady. V prípade ak zhotoviteľ navrhne iné riešenie na vyriešenie problému s inými 
parametrami ako boli deklarované zhotoviteľ môže objednávateľovi navrhnúť možnosť 
zneškodnenia/zhodnotenia iným, zodpovedajúcim spôsobom, pričom objednávateľ uhradí všetky zvýšené 
náklady, z takéhoto spôsobu plynúce, a to vopred na základe predfaktúry zhotoviteľa do troch dní od jej 
doručenia objednávateľovi.

10. Ak odpad nebude možné vrátiť, alebo zneškodniť/zhodnotiť iným spôsobom, pričom v dôsledku 
nesprávnych údajov objednávateľa o druhu odpadu vznikne škoda zhotoviteľovi, alebo tretej osobe, je 
objednávateľ povinný výšku škody uhradiť spolu s prípadnými sankciami zo strany štátnych orgánov,

11. Objednávateľ zabezpečí svoju účasť pri preberaní odpadu zhotoviteľom, alebo na to poverí tretiu osobu.
12. Ak prepravu odpadu zabezpečuje zhotoviteľ, objednávateľ vykoná nakládku odpadu tak, aby bolo možné 

odpad zabezpečiť proti úletu a nasiaknutiu vodou.
13. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať prevádzkový poriadok zariadenia, na ktorom bude odpad 

zneškodnený, resp. zhodnotený, pričom originály sú k nahliadnutiu na prevádzkach jednotlivých zariadení 
na zneškodňovanie/zhodnocovanie odpadov.

14. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť na základe vystavených faktúr sumy na nich uvedené. (V zmysle článku 
V. tejto zmluvy)
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ČI. IV. Podmienky plnenia

1. Pred odovzdaním odpadu vyplní objednávateľ prepravný lístok pri odpadoch kategórie O, pri odpadoch 
kategórie N vyplní objednávateľ sprievodný list nebezpečného odpadu (ďalej SLNO), ktorý potvrdí 
pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu alebo povereného pracovníka.

2. Pri vývoze nebezpečného odpadu priloží objednávateľ k vyplnenému SLNO aj identifikačný list 
nebezpečného odpadu.

3. Po prevzatí odpadu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi „Protokol o prevzatí a odovzdaní odpadu".
4. Overenie prijatého množstva odpadu bude vykonané na certifikovanom vážnom zariadení umiestnenom 

v zariadení zneškodnenia, úpravy alebo zhodnotenia odpadu.
5. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán utrpí škodu v dôsledku nesprávnych informácií (napr. chybné 

zaradenie odpadu podľa katalógu odpadov, primiešanie iného odpadu, významná zmena množstva, alebo 
kvality odpadu a pod.), zodpovednosť za škodu nesie tá zmluvná strana, ktorá nesprávnu informáciu 
poskytla.

6. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa vstup resp. vjazd do svojich objektov za účelom prevzatia odpadov, 
ak to pre plnenie predmetu zmluvy bude potrebné. Zároveň zabezpečí k miestu výskytu odpadu 
bezproblémový prístup.

7. Množstvo odpadu je určované vážením na certifikovaných váhach, ktorým sú vybavené jednotlivé 
prevádzky zhotoviteľa. Ak je zabezpečované zneškodnenie/zhodnotenie inou metódou a zneškodňovateľ 
nemá váhu k dispozícii, váženie sa realizuje na váhe, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán 
písomným dodatkom tejto zmluvy.

ČI. V. Cena a spôsob platby

1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení za prevzatie 
odpadu, prepravu odpadu, jeho úpravu, následné využitie alebo zabezpečenie jeho zneškodnenia cenu 
stanovenú dohodou zmluvných strán uvedenú v prílohách tejto zmluvy.

2. Platnosť cien za úpravu, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov, ich prepravu, prenájom kontajnerov, 
manipuláciu, personálne zabezpečenie a analýzy sa stanovuje na dobu určitú, do konca kalendárneho 
roka, pričom do 15.12. príslušného kalendárneho roka zhotoviteľ zašle objednávateľovi nový cenový návrh 
platný pre ďalší kalendárny rok.

3. Výkupné ceny za zhodnocovanie odpadov (druhotné suroviny) sa stanovujú na obdobie jedného štvrťroka, 
pričom do 15. dňa posledného mesiaca v kvartále bude zaslaný cenový návrh pre ďalší kvartál. Pokiaľ 
zaslaný nebude ceny sú automaticky platné pre ďalší kvartál.

4. Faktúra za vykonané práce bude vystavená do 15 dní od prebratia odpadu. Doba splatnosti faktúry je 
obojstranne dohodnutá na 14 dní odo dňa vystavenia. V prípade ak boli v kalendárnom mesiaci 
uskutočnené viaceré odvozy, je zhotoviteľ oprávnený tieto vyfakturovať jednou zbernou faktúrou, ihneď po 
uplynutí daného mesiaca, s dátumom zdaniteľného plnenia v posledný deň daného kalendárneho mesiaca. 
Ak sa objednávateľ omešká s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške 0,05 % 
za každý deň omeškania z dlžnej sumy.

5. K cenám za zneškodnenie odpadu na skládkach sa pripočítava poplatok obci podľa zákona 329/2018 Z.z. 
o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších legislatívnych predpisov a Nariadenia vlády 
330/2018 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace 
s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

6. Zhotoviteľ má právo upraviť ceny v prípade zmeny zákonom stanovených poplatkov obci, sadzby DPH 
a inej súvisiacej zmeny právneho predpisu a to ku dňu realizácie zákonnej úpravy.

7. Platobný styk účastníkov zmluvy bude vykonávaný bezhotovostne prostredníctvom peňažných ústavov 
účastníkov, prípadne v hotovosti na prevádzke zhotoviteľa.

8. V prípade jednotlivej fakturácie ceny za uskutočnené plnenie v sume menšej.ako 20,00 EUR bez DPH, je 
zhotoviteľ v takomto prípade oprávnený fakturovať manipulačný poplatok vo výške 20,00 EUR, z dôvodu 
pokrytia manipulačných poplatkov spojených s vystavením faktúry.

9. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi manipulačný poplatok vo výške 100,00 EUR, z dôvodu 
pokrytia manipulačných poplatkov spojených so vznikom a udržiavaním tejto zmluvy, a to, za každých 12 
mesiacov, počas ktorých nedošlo k plneniu v zmysle čl. II. tejto zmluvy.

ČI. VI. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva ako aj jej ďalšie dodatky nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tejto zmluvy oboma 
zmluvnými stranami. Pokiaľ sa vyžaduje na nadobudnutie účinnosti zmluvy zverejnenie zmluvy podľa § 47a 
Občianskeho zákonníka, potom zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
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2. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Túto zmluvu možno ukončiť výpoveďou v jednomesačnej 
výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej 
strane.

3. Zmluva stráca platnosť, ak nastanú okolnosti, ktoré majú za následok zánik oprávnení zhotoviteľa 
k predmetu zmluvy. Túto skutočnosť je zhotoviteľ povinný bezodkladne objednávateľovi oznámiť.

4. Prevzaté odpady a prevzaté výsledky analytického rozboru pre úpravu odpadu, sa stávajú majetkom 
zhotoviteľa so všetkými právnymi súvislosťami pôvodcu odpadu.

5. V prípade, že objednávateľ bude požadovať zneškodnenie/zhodnotenie odpadu iného druhu ako je 
uvedené v prílohách tejto zmluvy, bude ich vzájomný vzťah doriešený osobitnou zmluvou, dodatkom k tejto 
zmluve, alebo objednávkou.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka.

7. Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná iba očíslovanými písomnými dodatkami, podpísanými oboma 
zmluvnými stranami.

8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené, nesprístupnia 
tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné 
účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

9. Zhotoviteľ je oprávnený pozastaviť preberanie odpadu a plnenie si svojich povinností uložených touto 
zmluvou voči objednávateľovi, až do doby neuhradenia splatných faktúr objednávateľom.

10. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane poruší zmluvu 
doručením iného ako dohodnutého druhu odpadu.

11. Zmluvná strana berie na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a/alebo osobných 
údajov členov štatutárneho orgánu, spoločnlkov/akcionárov, zamestnancov a poverených osôb druhej 
zmluvnej strany je viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade s čl. 90 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady /EÚ/ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov/ /ďalej len „Nariadenie"/ a ust. § 79 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „Zákon‘7. Zachovávať 
mlčanlivosť podľa tohto bodu zmluvy sú povinní aj jej zamestnanci, jej štatutárni zástupcovia, členovia jej 
štatutárneho orgánu, kontaktné osoby ako aj ostatné osoby, ktoré prichádzajú akýmkoľvek spôsobom do 
kontaktu s osobnými údajmi. Povinnosť podľa tohto bodu Zmluvy naďalej trvá aj po zániku Zmluvy bez 
obmedzenia, čo Zmluvná strana berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. Zmluvná strana sa 
zaväzuje vopred poučiť všetky osoby podľa tohto bodu Zmluvy o povinnosti zachovávať mlčanlivosť, a to 
aj po zániku ich právneho vzťahu k zmluvnej strane a o rizikách a nárokoch spojených s porušením tejto 
povinnosti.

12. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy na ktoré sa táto zmluva odvoláva.
13. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých dva dostane zhotoviteľ a jeden objednávateľ.
14. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, bez tiesne a nápadne nevýhodných 

podmienok, ako aj iných jednostranne nevýhodných podmienok, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

Táto zmluva ako aj jej ďalšie dodatky nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv

V..................... , dňa .................2019 V Bernolákove, dňa: ................... 2019

za objednávateľa pečiatka a podpis: za zhotoviteľa pečiatka a podpis:

Ing. Alexander Beljajev, konateľ

prokurista
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Príloha č. 1 k Rámcovej zmluve č. Z..................
o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov 

uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka 
Platná na kalendárny rok 2019

V súlade s článkom II. Rámcovej zmluvy odoberie zhotoviteľ od objednávateľa na zhodnotenie alebo 
zneškodnenie druhy odpadov podľa kat. čísiel v cene:

Katalóg, č. 
odpadu Názov odpadu Kat. 

od p.
Cena bez DPH 
v EUR / tona

13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody N 170,00
13 05 07 Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N 170,00

K cenám za odpady zneškodňované skládkovaním bude účtovaný poplatok na základe platného zákona 
o poplatkoch za uloženie odpadov.

Dodávanie odpadov v IBC kontajneroch:
Odpad (ostatný aj nebezpečný) dodávaný v IBC kontajneroch bude odobratý len na základe ich spätného 
odberu a to výmenou kus za kus. V prípade, že objednávateľ kontajner spätne neprevezme, bude mu každý 
dodaný kontajner (nádoba) spoplatnený sumou 50,00€/ks bez DPH. Cena za odber IBC kontajnera bude 
fakturovaná v najbližšej zúčtovacej faktúre.

Prepravné náklady nie sú v uvedených cenách započítané.

Za využitie dopravných služieb zhotoviteľa budú objednávateľovi prepravné výkony účtované v cenách:

Názov položky Jednotková cena 
v EUR

Cisterna, IVECO - CAS (cisterna) 12 m3 s výbavou ADR
Cena za dopravu na 1 km - bez prívesu 1,60
Manipulácia s hadicami, sanie a vypúšťanie jedného obsahu cisterny -1 úkon 32,00
Čerpanie cisterny viac ako 1 hodinu - za každú hodinu 35,00
Zbytočný prestoj zavinený objednávateľom v € za hodinu 25,00

K cenám bude pripočítaná hodnota DPH, zodpovedajúca sadzbe DPH platnej v čase uskutočnenia 
zdaniteľného plnenie, v zmysle platného zákona o DPH.

V...... dňa ....................... 2019

za objednávateľa pečiatka a podpis:

V Bernolákove, dňa:................ 2019

za zhotoviteľa pečiatka a podpis:

Ing. Alexander Beljajev, konateľ

prokurista
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Príloha č. 2 k Rámcovej zmluve č. Z..................
o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov

uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka 

Požiadavky na vstupné analýzy odpadov

Požadovaný rozsah analýzy bude upresnený zhotoviteľom.

A. TEKUTÉ ODPADY

Tab. č. 1 Rozsah analýzy preberaných tekutých odpadov

Ukazovateľ (mg/l) Ukazovateľ (mg/kg)

CHSKcr Zn NEL
Be

N-NH4+ Ni
PAU

Co

Ncelk Cu CN celk. F-

Pcelk Cr Zn Sb

NLios-c Pb Hg Se

RĽ550-C As As Sn
FN Cd Pb V
NEL Hg Cd
AOX Fe Cu
PAU Mn B

Cl2 Al Ni

TOC Na Ba

ci- Ca

NOs- K

no2- Mg

F- CN

PCB VOC

pH
Vodivosť
(mS/m)

Cena za analýzu (Tab. 6.1)............................................................... 431,75 €

B. TUHÉ ODPADY

Tab. 6.2 Rozsah analýzy odpadov- zhodnotenie/ zneškodnenie procesom biodegradácie

Ukazovateľ (mg/kg)

NEL, PAU, pH
* + CN celk., Hg, As, Pb, Cd, Cu
** + B, Ba, Be, Co, F-, Sb, Se, Sn, V, Zn, Ni

Poznámka: Rozšírená analýza sa vykoná ak sa vo výrobe, pri prevádzkovaní zariadenia alebo v rámci činnosti 
pri ktorej odpad vzniká, používajú látky s obsahom jedného alebo viacerých z uvedených prvkov resp. je 
predpoklad jeho výskytu napr. v rámci sanovaného územia.

Strana 6 z 8
F_IS_07/008



Pre prevádzky Prešov a Strážske je povinná vstupná analýza v rozsahu NEL, PAU, pH + CN celk., Hg, As, 
Pb, Cd, Cu.

Cena za základnú analýzu (Tab. č.2).............................................. 63,25 €
* Cena za analýzu......................................................................... 96,25 € (spolu so základnou analýzou)
** Cena za analýzu..........................................................................111,10 € (spolu so základnou analýzou)

Tab. č.3 Rozsah analýzy odpadov- zneškodnenie procesom solidifikácie

Ukazovateľ (mg/l)

Rozpustný podiel,
Vodivosť (mS/m), pH, TOC, AOX, 
As. Cd. Hg, Cr

*Ak vodivosť viac ako 1000mS/M-----► Cľ, NOa;
NO/, R, Na, Ca, K, Mg, Fe, Zn
**Ak TOC je viac ako 200mg/l------> NEL. PAU, CN
***Ak AOX viac ako 5 mg/l -----> PCB, VOC

Cena za základnú analýzu (Tab. č.3),
* Cena za analýzu............................
** Cena za analýzu.............................
*** Cena za analýzu.............................

.100,10 €
139,70 € (spolu so základnou analýzou) 
.154,55 € (spolu so základnou analýzou) 
.158,40 € (spolu so základnou analýzou)

Tab. č.4 Rozsah analýzy odpadov- zhodnotenie procesom kompostovania

Ukazovateľ (mg/kg) As* Cd Cr Cu Hg Mo* Ni* Pb Zn

Cena za základnú analýzu (Tab. č.4) .............................................. 50,60 €
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Prepravný lístok č...............

Držiteľ odpadu

Názov: Sídlo (adresa):

ICO: Podpis zodpovednej osobv:

Cislo zmluvy EČ vozidla

Katalógové čislo odpadu Názov odpadu

Obchodný manažér Dodávateľ

Meno:
A

EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1
851 01 Bratislava

Prevádzka: Tel: 02/45994826, -29, -30 
Fax: 02/45993832

Dátum:

Prepravný lístok č...............

Dátum:
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