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Rámcová dohoda o odbere a likvidácii nebezpečného odpadu 

ktorú uzavreli podľa § 83 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v ďalej uvedený deň 

/ďalej len „rámcová dohoda“/ 

 

Názov: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého 

Dolný Kubín 

Sídlo:   Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

Štatutárny orgán: PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ nemocnice 

IČO:   00634905 

DIČ:   2020563754 

IČ DPH:  SK2020563754 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK61 8180 0000 0070 0048 1029 

E-mail:   mintal@donsp.sk 

Tel. kontakt:  043/5801208 

Právna forma:  Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja 

ako objednávateľ na strane jednej 

a 

 

Obchodné meno: Attero, s.r.o. 

Sídlo:   Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina 

Štatutárny orgán: Juraj Rovnianek, konateľ 

IČO:   45492891 

DIČ:   2023008581 

IČ DPH:  SK2023008581 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:   SK47 0200 0000 0027 3852 4053 

E-mail:   attero@post.sk 

Tel. kontakt:  0918 666 011 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia:  Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 52733/L 

ako dodávateľ na strane druhej 

t a k t o :  

I. Úvodné ustanovenia 

I.1. Táto rámcová dohoda je uzavretá ako výsledok zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 

117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) na predmet zákazky 

„Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu“.  
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II. Predmet rámcovej dohody  

II.1. Predmetom rámcovej dohody je poskytovanie služieb dodávateľom pre objednávateľa, ktoré 
budú spočívať v odvoze a likvidácii nebezpečného odpadu, vrátane nakladania, dopravy 

a manipulácie s nebezpečným odpadom.  

II.2. Predmetom tejto dohody sú nasledujúce služby: 

II.2.1.1. prevzatie pripraveného odpadu, 
II.2.1.2. zaistenie truhlicovej mrazničky o objeme min. 495 l na uskladnenie odpadu 18  

01 02 v areáli nemocnice, 

II.2.1.3. odstránenie prijatého odpadu vyprodukovaného objednávateľom v súlade so   
zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), 
II.2.1.4. doprava prevzatého odpadu na miesto likvidácie, 

II.2.1.5. zaistenie výkonu funkcie tzv. bezpečnostného poradcu, 

II.2.1.6. vystavenie potvrdenia o likvidácii odpadu v zariadeniach k tomu určených 
podľa zákona o odpadoch.  

II.3. Dodávateľ za zaväzuje prevziať v mieste plnenia odpad týchto kategórií: 

II.3.1.1. 18 01 02 – časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv 

okrem 18 01 03,  
II.3.1.2. 18 01 03 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným 

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, 

II.3.1.3. 18 01 08 – cytoxické a cytostatické liečivá. 

II.4. Objednávateľ predpokladá, že nemocnica DONsP Dolný Kubín vyprodukuje vyššie uvedené 

odpady v množstve uvedených nižšie. Predpokladaný objem bol stanovený na základe 
produkcie odpadov nemocnice z predchádzajúcich rokov. Skutočne vyprodukované množstvo 

sa bude odvíjať od aktuálnej situácie objednávateľa.  

Predpokladané množstvo vyprodukovaného odpadu podľa katalógového čísla: 
 

Katalógové číslo Kategória Predpokladané množstvo 
vyprodukovaného odpadu v 

kg za 1 rok 

Odber 

18 01 02 O 333 kg min. 1x mesačne 
(na základe výzvy) 

18 01 03 N 33 000 kg 1x týždenne 

18 01 08 N 17 kg podľa potreby 

 

II.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pre plnenie dohody 

a za poskytnuté služby zaplatiť cenu uvedenú v čl. IV. tejto dohody. 

II.6. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby v súlade s touto rámcovou 

dohodou, jej prílohami a podľa pokynov objednávateľa, v zmluvných termínoch a v kvalite 

požadovanej objednávateľom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, hlavne so zákonom 
o odpadoch a na základe rozhodnutia Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné 

prostredie č. OU-ZA-OSZP3-2016/039224-002/Slt zo dňa 29.09.2016, ďalej na základe 
rozhodnutia Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZA-

OSZP3-2016/043631-002/Slt zo dňa 03.11.2016. 

II.7. Dodávateľ sa za podmienok stanovených záväznými právnymi predpismi a touto rámcovou 
dohodou zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby uvedené v tomto článku dohody.  

III.  Doba a miesto plnenia 

III.1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti rámcovej dohody, alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v čl. IV, bode 
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IV.1. tejto dohody. 

III.2. Dodávateľ je povinný poskytovať objednávateľovi služby v rozsahu predpokladaných 
objemov a zabezpečiť rozvoz jednotlivých odpadov podľa čl. II., bod. II.4. tejto dohody.  

III.3. Miestom poskytovania služieb je sídlo objednávateľa: Nemocničná 1944/10, 026 01 
Dolný Kubín. 

IV. Cena za poskytnuté služby 

IV.1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za poskytnuté služby po dobu trvania tejto 

rámcovej dohody, ktorú je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi za služby 

špecifikované v čl. II., v bode II.2. tejto rámcovej dohody a vykonané v súlade s touto 
dohodou, vo výške:  

   Cena bez DPH:  30 657,50 €  

   DPH 20 %:    6 131,50 €  

   Cena celkom s DPH: 36 789 €   

 Slovom: tridsaťšesťtisícsedemstoosemdesiatdeväť eur s DPH. 

IV.2. Podrobný štruktúrovaný rozpočet ceny za služby podľa tejto rámcovej dohody je uvedený 

v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka. 

IV.3. Cena za služby uvedená v bode IV.1. tejto dohody je cenou najvyššie prípustnou. Dodávateľ 
prehlasuje, že cena plne pokrýva všetky jeho náklady spojené s plnením tejto rámcovej 

dohody. 

V. Platobné podmienky a fakturácia 

 

V.1.  Dodávateľ vystaví objednávateľovi faktúru raz do mesiaca. Fakturovať bude podľa skutočne 
odstráneného množstva odpadu uvedeného v kg. 

V.2.  Faktúru odošle dodávateľ objednávateľovi doporučene na adresu objednávateľa uvedenú 

v záhlaví rámcovej dohody v dvojitom vyhotovení. Faktúra musí mať všetky náležitosti 
daňového dokladu stanovené príslušnou platnou legislatívou. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej uvedené nesprávne, 
alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. 

Opravenej alebo novej faktúre spolu s doplnenou prílohou plynie nová lehota splatnosti odo 

dňa jej doručenia objednávateľovi. 

V.3.  K faktúre musí byť pripojený pravidelný mesačný prehľad odstránených druhov odpadov 

podľa katalógových čísiel, odsúhlasený objednávateľom. 

V.4.  Faktúra je splatná do 60-tich dní odo dňa doručenia faktúry. Deň zaplatenia ceny je 

deň pripísania fakturovanej ceny z účtu objednávateľa na účet dodávateľa. 

V.5.  Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. 

VI. Podmienky poskytovania služieb 

VI.1.  Dodávateľ je povinný dostaviť sa na miesto poskytovania služieb vždy v dohodnutom 
termíne alebo podľa pokynov objednávateľa.  

VI.2.   Dodávateľ prehlasuje, že je oprávnený poskytovať služby podľa tejto rámcovej dohody, 
disponuje príslušným živnostenským rozhodnutím a bol mu udelený súhlas k prevádzke 

zariadenia k využívaniu zberu alebo výkupu nebezpečných odpadov v zmysle zákona 
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o odpadoch. 

VI.3.   Pred odovzdávaním odpadu vyplní objednávateľ sprievodný list nebezpečného odpadu (ďalej 
len „SLNO“) a identifikačný list nebezpečného odpadu. SLNO musí byť potvrdený pečiatkou 

objednávateľa a podpisom zodpovedného pracovníka. K vyplnenému sprievodnému listu pri 
vyskladňovaní nebezpečného odpadu musí objednávateľ priložiť identifikačný list 

nebezpečného odpadu. 

VI.4.   Hmotnosť privezeného odpadu bude zistená odvážením na váhe nachádzajúcej sa v areáli 

spoločnosti dodávateľa. 

VI.5.   Odpad bude vyskladňovaný, odvážený a preberaný iba pracovníkmi dodávateľa. 

VI.6.   Po prevzatí nebezpečného biologického odpadu pracovníci dodávateľa potvrdia lístok 

nebezpečného odpadu. 

VI.7.   V prípade, že dodávateľ bude v omeškaní s odvozom a zlikvidovaním odpadov podľa 

dohodnutého odberu uvedeného v čl. II., bode II.4. tejto dohody, je objednávateľ 

oprávnený si odvoz a zlikvidovanie odpadov zaistiť tretou osobou. Dodávateľ sa zaväzuje, že 
objednávateľovi uhradí všetky preukázané náklady, ktoré objednávateľovi vznikli so 

zaistením odvozu a likvidáciou odpadov. 

VII. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

VII.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto dohody si zmluvné strany dohodli nasledovné 
sankcie: 

VII.1.1. v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s odvozom odpadov podľa 

dohodnutého odberu uvedeného v čl. II., bode II.4. tejto dohody,    
objednávateľ je oprávnený si uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za 

každý jednotlivý prípad omeškania, 

VII.1.2. v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny je dodávateľ 

oprávnený si uplatniť zákonný úrok z omeškania z nezaplatenej ceny za každý 

aj začatý deň omeškania. 

VII.2. Zaplatením zmluvnej pokuty dodávateľom nezaniká nárok objednávateľa na prípadnú 

náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú 
je uplatňovaná zmluvná pokuta. 

VII.3.   Zmluvná pokuta a úrok z omeškania dohodnutý touto rámcovou dohodou uhradí povinná 
strana oprávnenej strane na základe faktúry, ktorá bude vystávaná oprávnenou stranou. 

Zmluvné strany sa dohodli na 60-dňovej splatnosti odo dňa doručenia faktúry. 

VIII. Zánik zmluvy 

VIII.1. Túto dohodu je možné skončiť: 

VIII.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán, 
VIII.1.2. písomným odstúpením, 

VIII.1.3. písomnou výpoveďou.  

VIII.2.   Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpoveď 
musí byť písomná a výpovedná lehota je 90 dní. Výpovedná lehota začína plynúť prvým 

dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď preukázateľne doručená 
druhej zmluvnej strane v písomnej podobe. 

VIII.3. Vypovedanie tejto dohody neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán, 

vyplývajúcich na základe tejto rámcovej dohody. 
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VIII.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody v prípade, ak: 

VIII.4.1. sa proti dodávateľovi začalo konkurzné konanie a reštrukturalizácia, 
VIII.4.2. dodávateľ vstúpil do likvidácie, 

VIII.4.3. je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od rámcovej dohody podľa § 19  
 zákona o VO. 

VIII.5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody aj bez predchádzajúcej 
písomnej výzvy na nápravu ak: 

VIII.5.1. dodávateľ stratil spôsobilosť alebo oprávnenie vyžadovanú zákonom 

o odpadoch,  
VIII.5.2. objednávateľ mal tri a viac písomných upozornení, keď dodávateľ porušil    

povinnosť odberu odpadov vyplývajúca mu z čl. II., bod. II.4. tejto dohody. 

VIII.6. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Nároky 

zmluvných strán na náhradu škody nie sú odstúpením od tejto dohody dotknuté. 

IX. Záverečné ustanovenia 

IX.1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa.  

IX.2.   Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu. 

Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia rámcovej dohody a dodávateľ 1 vyhotovenie. 

IX.3. Táto dohoda môže byť menená a doplňovaná len písomnými, riadne očíslovanými a obomi 

zmluvnými stranami odsúhlasenými dodatkami.  

IX.4. Vzťahy zmluvných strán založené touto dohodou, ktoré táto dohoda výslovne neupravuje, sa 
riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, 

predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

IX.5. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú na základe tejto dohody alebo v súvislosti s ňou sú 

oprávnené riešiť príslušné súdy v Slovenskej republike. 

IX.6. Ak by sa niektoré z ustanovení tejto dohody z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako 
neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť 

oddelené od zvyšnej časti dohody z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností, za 
ktorých bola táto dohoda uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto dohody, ktoré nie sú 

neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, 
neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené 

touto dohodou budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré 

čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri uzatvorení 
rámcovej dohody. 

IX.7. Ak podľa ustanovení tejto dohody má niektorá zo zmluvných strán povinnosť alebo 
oprávnenie doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť vyplýva 

zmluvnej strane z právneho predpisu, bude takáto písomnosť doručovaná doporučeným 

listom alebo osobne zmluvnými stranami na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. 
Ak zmluvná strana odmietne prevzatie takto doručovanej písomnosti, alebo ak takáto 

písomnosť bude vrátená odosielateľovi, bude sa považovať za doručenú uplynutím tretieho 
dňa od jej odoslania, a to aj v prípade, ak sa adresát o doručovaní nedozvedel. V prípade 

osobného doručovania sa za deň odoslania považuje deň, keď preukázateľne došlo k úkonu 

osobného doručovania. Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú 
zmluvnú stranu o zmene údajov na doručovanie písomností. Porušenie povinnosti podľa 

predchádzajúcej vety je na ťarchu zmluvnej strany, ktorá svoju povinnosť porušila. 

IX.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je: Príloha č. 1 – Cenová ponuka. 
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IX.9. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto dohody, 

túto dohodu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je 
slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, 

že sa s obsahom tejto dohody oboznámili, rozumejú jej a súhlasia s ňou, na znak čoho ju 
podpisujú. 

 
Objednávateľ Dodávateľ 

V Dolnom Kubíne, dňa 20.07.2020 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 17.07.2020 

__________________________________ __________________________________ 

 
PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. 

Riaditeľ nemocnice 

„v.r.“ 

 
Juraj Rovnianek 

Konateľ Attero, s.r.o. 

„v.r“ 

 


