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RÁMCOVÁ DOHODA NA ODVOZ ODPADOVEJ VODY 

 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 ods.4 a §  56 zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov medzi týmito dohodnutými  stranami 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:„IPEĽ“, Zariadenie sociálnych služieb 
  Sídlo: Leľa 17, 943 65 p. Kamenica nad/Hronom 
  Zastúpený: Mgr. Lydie Kunyová – riaditeľka 
  IČO: 00 655 317 
  DIČ: 2021074154 
  Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
  Číslo účtu: 7000306570/8180 
  IBAN: SK 3781800000007000306570 
  SWIFT/BIC: SPSRSKBA 
  (ďalej len „kupujúci“) 
 
Dodávateľ: Obchodné meno: Hendrich Ferdinand 
  Sídlo: 943 65 Leľa 137 
  Zastúpený:  Hendrich Ferdinand - podnikateľ 
  Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
  Číslo účtu: 0241041882/0900 
  IBAN: SK7109000000000241041882 
  SWIFT/BIC: GIBASKBX 

IČO: 37063031 
  DIČ: 1026950892 
  IČ DPH: 

Živnostenský register 1893/99920-99410265/002 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
II. 

Preambula 
 
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto rámcovej dohody použil  postup verejného   
obstarávania   podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal 
dodávateľ. 
 

III. 
Predmet Rámcovej dohody 

 
Predmetom rámcovej dohody je poskytovanie služieb – odvoz odpadovej vody 
objednávateľovi „IPEĽ“,  Zariadenie sociálnych služieb Leľa, na základe podmienok 
vymedzených touto rámcovou dohodou.  
Dodávateľ je povinný v pravidelných intervaloch, podľa potrieb vyvážať odpadovú vodu. 
Intervaly si určuje sám tak, aby nedošlo k preplneniu nádrží (žúmp) a následnému vytekaniu.  
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Zodpovednosť za bezpečnosť práce a dodržiavanie hygienických noriem pri vykonávaní 
poskytnutých služieb je na strane dodávateľa. 
 
 

IV. 
Dodacie podmienky 

 
1. Miestom uskutočnenia poskytnutých služieb je „IPEĽ“, Zariadenie sociálnych služieb 

Leľa . 
 

2. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť s dodávateľom. 
 

3. Objednávateľovi budú odovzdané nasledovné doklady: faktúra a záznamy o prevádzke 
vozidla. 

 
V. 

Kúpna cena 
 

1. Cena  bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 
Z.z. o cenách. 

 
2. Dohodnutá  cena za poskytnuté služby – vývoz odpadovej vody je stanovená ako cena 

v čase podpisu tejto rámcovej dohody. 
 

3. Cena za poskytnuté služby je splatná na základe daňových dokladov (faktúr) 
dodávateľa, ktoré budú predávajúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia. 
Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou 
faktúr musia byť záznamy o prevádzke vozidla. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo 
dňa je doručenia.  Platba sa uskutoční prevodným príkazom na účet dodávateľa. Pre 
účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej sumy z účtu  
objednávateľa na účet dodávateľa. V prípade omeškania zaplatí dlžník za každý deň 
omeškania 0,02 % z dlžnej sumy. 

 
 

VI. 
Zmena Rámcovej dohody 

 
1. Rámcovú dohodu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania 

v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 
2. Zmena rámcovej dohody musí byť písomná. 

 
 

VII. 
Práva a  povinnosti zmluvných strán 

 
       1.  Práva   a  povinnosti   v rámcovej dohode   neupravené   sa   riadia   Obchodným                      
            zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
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VIII. 

Odstúpenie od Rámcovej dohody 
 

       1. Odstúpenie od rámcovej dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručená druhej                     
            strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. 
 
      2.   Výpovedná   lehota   rámcovej dohody  je  dvojmesačná  a začína plynúť prvým dňom    
             kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručení výpovede druhej strane. 
 
 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto 

zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah 
subjektov, ktorý spadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 odst. 2 Obchodného 
zákonníka. 

 
2. Rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní 

obdrží kupujúci aj a predávajúci dve vyhotovenia. 
 

3. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho. 

 
4. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 01.01. 2022 – do 31.12. 2022. 

 
5. Dodávateľ súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto rámcovej dohode, ktorá sa 

uzatvára na základe súťaže, v ktorej sa stal víťazom. 
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s rámcovou dohodou  oboznámili a s jej obsahom 
súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 
 

      Leli                          15.11.2021                          Leli                               15.11.2021 
V ..............................dňa ........................        V ............................... dňa ..................... 
    
 
 
 
.........................................................   ................................................. 
                    dodávateľ             odberateľ 
       H e n d r i c h Ferdinand                     Mgr. Lydie  K u n y o v á 
                   podnikateľ             riaditeľka  
         
 


