
RÁMCOVÁ ZMLUVA 
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov 
 
 
 
     1. ZMLUVNÉ STRANY 
 
     1.1. Kupujúci: 
 
 Obchodný názov: FEROWIM, s.r.o. 
 Sídlo:   Hlavná 326 
    929 01 Dunajská Streda 
      IČO:   50381181 
 IČ DPH:   SK2120295760 
 Zapísaný:  v OR Okr. súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č. 37903/T 
 Telefón:  0944 196 005 
 Email :    ferowimsro@gmail.com 
      V zastúpení:  František Wimmer 
  
 
 
     1.2. Predávajúci: 
 
 Obchodný názov: Obec Nový Život 
 Sídlo:   Nový Život- Eliášovce 55 
    930 38 Nový Život 
      IČO:   00 305 626 
 DIČ:   2021151836 
 Zapísaný:   
 Telefón:  031/5692473 
      V zastúpení:  Mgr. Alžbeta Mészárosová 
 
 
     2. PREDMET ZMLUVY 
 
     2.1.  Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu železný šrot v kvalite podľa STN 420030 a ostatný 
odpad podľa č. 3 tejto zmluvy v súlade s podmienkami tejto zmluvy, previesť na neho vlastnícke 
právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. 
 
 
     3.   DRUH, CENA, TERMÍN PLNENIA, MNOŽSTVO 
 
     3.1. Druhy odpadu špecifikované podľa vyhlášky 365/2015 Z.z. (katalóg odpadov): 
 
 

Kat. číslo 

odpadu Názov odpadu 

12 01 01 Piliny a triesky zo železných kovov 

12 01 02 Prach a zlomky zo železných kovov 

12 01 03 Piliny a triesky zo neželezných kovov 



 
 
     3.2. Cena: vzhľadom na mesačné zmeny cien sa zmluvné strany dohodli, že ceny budú upresňovať 
v čase dodávky na základe ústnej dohody. 
Podkladom pre určenie ceny za dodávku je množstvo odpadu prebraté konečným odberateľom. 
Týmto spôsobom zistená cena za dodávku je záväzná pre obidve strany.   
 
 
     3.3. Termín plnenia: počas platnosti zmluvy 
 
     3.4. Množstvo: podľa ústnej dohody. 
 
 
     4. MIESTO URČENIA – ODBERU. 
 
     4.1. Bude sa upresňovať v čase dodávky. 

12 01 04  Prach a zlomky zo neželezných kovov 

12 01 13 Odpady zo zvárania 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 

15 01 04 Obaly z kovu  

16 02 13 
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené 

v 160209 až 160212 

16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15 

16 01 17 Železné kovy 

16 01 18 Neželezné kovy 

16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 

17 04 01 Meď, bronz, mosadz 

17 04 02 Hliník 

17 04 03 Olovo 

17 04 04 Zinok 

17 04 05 Železo a oceľ 

17 04 06 Cín 

17 04 07 Zmiešané kovy 

20 01 35 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 

01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti 

20 01 36 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 

01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

19 10 01 Odpad zo železa a ocele 

19 10 02 Odpad z neželezných kovov 

19 12 01 Papier a lepenka 

19 12 02 Železné kovy 

19 12 03        Neželezné kovy 

20 01 01 Papier a lepenka 

20 01 40  Kovy (20 01 40-01,02,03,04,05,06,07) 



 
 
     5. SPÔSOB PLATBY, FAKTURÁCIA 
 
     5.1.  Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za odobratý tovar v závislosti na objednávke.  Predávajúci 
vystaví faktúru najneskôr do 14 dní od odobratia. 
 
 
     6. SANKČNÉ VZŤAHY 
 
     6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že úrok z omeškania pri  nedodržaní platobných podmienok sa 
stanovuje vo výške 0,01% z vyfakturovanej, nezaplatenej čiastky, za každý deň omeškania.  Za deň 
úhrady sa považuje dátum odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho. 
 
 
     7. OSOBITNÉ USTANOVENIA 
 
     7.1.  Predávajúci zabezpečí expedíciu železného šrotu a ostatných odpadov v rovnomerných 
objemových a časových intervaloch v priebehu celého obdobia. V prípade neželezných kovov je 
miesto dodania – miesto prevádzky kupujúceho. 
 
     7.2. Predávajúci zodpovedá pri dodávkach odpadu za chemickú čistotu, vylúčenie výbušných látok 
(munícia, nerozpálené tlakové nádoby a pod.), ako aj za vylúčenie kontaminovaného (rádioaktívneho) 
železného šrotu – podľa hodnôt platných v krajine konečného odberateľa. 
 
     7.3. Predávajúci sa zaväzuje, že uhradí kupujúcemu všetky náklady súvisiace s vrátením zásielky 
železného šrotu a ostatných odpadov z dôvodu nevyhovujúcej kvality a čistoty podľa bodu 7.2. 
 
     7.4. Predávajúci zabezpečí nakládku železného šrotu a ostatných odpadov do neznečistených 
vagónov. Hmotnosť znečistenia vo vagónoch, dokladovaná vážnym lístkom, môže byť predmetom 
úpravy hmotnosti dodávky. 
 
     7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci zabezpečí úradné váženie vagónov na území SR, 
resp. doloží ku každej dodávke potvrdenie predávajúceho o váhe zásielky s jeho pečiatkou 
a podpisom (vážny lístok), ktoré bude zaslané spolu s dodávkou. 
 
     7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci zabezpečí ku každej dodávke potvrdenie 
predávajúceho s jeho pečiatkou a podpisom o tom, že naložený železný šrot a ostatný odpad nie je 
rádioaktívny a ani inak kontaminovaný. Toto potvrdenie bude tiež sprievodným dokladom každej 
vozňovej dodávky. 
 
     7.7. Všetky preukázané škody spôsobené nedodržaním požadovanej čistoty, kvality a ostatných 
vyššie uvedených podmienok znáša predávajúci na vlastné náklady. 
 
     8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
    8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom. Zmeniť zmluvu je možné po 
vzájomnej dohode zmluvných strán len písomnou formou. 
 
    8.2. Platnosť zmluvy je na dobu neurčitú. 
 



    8.3. Zmluvné strany ako súhlas s podmienkami tejto zmluvy pripájajú svoje podpisy na prejav svojej 
slobodnej vôle uzavrieť túto zmluvu. 
 
    8.4. Ostatné podmienky neriešené touto zmluvou sa riadia príslušnými platnými zákonnými 
normami. 
 
     8.5. Obsah tejto zmluvy je obchodným tajomstvom zúčastnených zmluvných strán. Zverejňovanie 
obsahu tejto zmluvy tretím osobám je považované za závažné porušovanie vzájomných dohôd, čo 
môže byť dôvodom k jej okamžitému vypovedaniu. 
 
 
V Nový Život 09.01.2023                                                              V Dunajskej Strede , dňa 09.01.2023 
 
 
 
Predávajúci :                                                                                   Kupujúci: 
 


