Kúpna zmluva
na dodávku druhotných surovín
č. 32/KE/2017

ktorú uzavreli v ďalej uvedený deň

Združenie obcí Ekotorysa
so sídlom:
zastúpená:

Bajzova 14 , 080 01 Prešov
Ing. Ján Lenko - predseda

IČO:
37937278
IČ DPH:
SK 2022045025
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN: SK61 5600 0000 0088 2202 9001
ako predávajúci na strane jednej
a
Zberné suroviny Žilina, a.s.,
so sídlom:
Kragujevská 3, 010 01 Žilina
zastúpená:
Peter Turza – predseda predstavenstva
IČO:
50 634 518
IČ DPH:
SK2120399776
zapísaná:
Spoločnosť zapísaná v OR OS v Žiline, oddiel Sa, vl.č. 10917/L
bankové spojenie: Tatra Banka Žilina, IBAN: SK07 1100 0000 0026 2245 5615
ako kupujúci na strane druhej
takto:

Čl. I.
Účel zmluvy
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe podmienok tejto zmluvy budú spolupracovať pri vykonávaní
školského zberu, prepravy druhotných surovín tak, aby predávajúci, resp. jeho zmluvný partner mal
zabezpečené riadne splnenie záväzkov pri nakladaní s druhotnými surovinami v zmysle platnej legislatívy.
Táto zmluva upravuje vzťah medzi Predávajúcim - pôvodcom a Kupujúcim vo veci vykonávania odberu,
prepravy a zhodnotenia vytriedených odpadov od Predávajúceho.

2.

Kupujúci záväzne prehlasuje, že je špecializovanou firmou pôsobiacou v oblasti nakladania s odpadmi, ktorá
má pre uvedenú činnosť upravárenské – zhodnocovacie zariadenia, resp. zneškodňovacie zariadenia
v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi a má pre svoju činnosť všetky platné doklady
a rozhodnutia orgánov štátnej správy a iných príslušných orgánov. Pokiaľ bude odberateľ pri plnení zmluvy
spolupracovať so subdodávateľmi, zaväzuje sa, že to budú len subdodávatelia, ktorí takisto spĺňajú uvedené
podmienky.

3.

Táto zmluva je uzatvorená v súlade so všeobecnými ustanoveniami Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
v platnom znení.
Čl. II.
Predmet zmluvy

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci bude vykonávať, resp. zabezpečovať zber vytriedených
druhotných surovín a tieto odpredávať kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje vytriedené druhotné suroviny od
predávajúceho odkúpiť, t.j. prevziať ich a zaplatiť za ne dohodnutú kúpnu cenu.
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2.

Vytriedené druhotné suroviny, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, musia vyhovovať technicko-preberacím
podmienkam v zmysle príslušnej STN a rozumejú sa nimi:
Kód odpadu
20 0101

3.

Popis
Papier a lepenka

Kategória
O

Práva a povinnosti z tejto zmluvy bude za kupujúceho vykonávať jeho prevádzka:
Názov prevádzky: Zberné suroviny Žilina a.s., prevádzka Magnezitárska 16, Košice
kupujúceho kontakt: Kránitzová Jarmila 0905381901, 055/7999926 kosice@zsza.sk
Čl. III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Okrem základnej povinnosti vyplývajúcej z čl. II. bodu 1. zmluvy je

a) predávajúci povinný
► zabezpečovať a dodržiavať separáciu druhotných surovín
► zabezpečiť, aby druhotná surovina nebola znečistená nežiaducimi prímesami, aby neobsahovala
rádioaktívne alebo iné kontaminované látky škodlivé zdraviu a životnému prostrediu,
b) kupujúci povinný
► predmet kúpy - druhotnú surovinu zhodnocovať v zmysle platnej legislatívy SR,
► vystavovať potvrdenie v zmysle čl. IV. tejto zmluvy,
► platiť úhrady v zmysle čl. V. tejto zmluvy
Čl. IV.
Potvrdenie
Kupujúci sa zaväzuje vydávať predávajúcemu
► písomné potvrdenie o množstve, čase a druhu odkúpenej druhotnej suroviny, a to v lehote do 10 dní za
predchádzajúci kalendárny mesiac,
► na základe jeho požiadania doklad o zhodnotení vytriedených odpadov v zmysle aktuálne platnej
legislatívy do výšky skutočne odobratých množstiev.
Čl. V.
Cena a platobné podmienky
1.

Kúpna cena za predmet kúpy podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.
18/1996 Z. z.

2.

Kupujúci zaplatí predávajúcemu za vytriedené druhotné suroviny, kvalitatívne zodpovedajúce požadovaným
technickým špecifikáciám nasledovné ceny:
Kód odpadu
20 01 01
20 01 01

Popis
Papier
Karton

Cena €/t
60,0
40,0

Ceny sú uvedené bez DPH. Dodacia podmienka EXW prevádzky Predávajúceho v zmysle INCOTERMS
2000 za vytriedené druhotné suroviny.
Cena platí od 1.1. 2018 až do vydania ďalšieho dodatku zmluvy.
Prevádzky predávajúceho – Základné školy, ktorých zoznam je ako príloha č. 1
3.

Zmluvné strany sa dohodli, že vytriedenie druhotnej suroviny bude vykonávať predávajúci výlučne na svoje
náklady.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet kúpy vystaví predávajúci faktúru, ktorou kupujúcemu vyúčtuje
kúpnu cenu v súlade s bodom 2. tohto článku zmluvy. Faktúra je splatná v lehote do 14 dní od vystavenia
a jej obligatórnou prílohou je potvrdenie kupujúceho o prevzatí predmetu kúpy. Predávajúci sa zaväzuje
faktúru odoslať najneskôr do 3 dní od jej vystavenia, ak túto lehotu nedodrží, kupujúci nie je s úhradou
v omeškaní po čas meškania predávajúceho s odoslaním faktúry.
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5.

Ak kupujúci nezaplatí faktúru v lehote splatnosti, môže mu predávajúci vyúčtovať úrok z omeškania v sadzbe
stanovenej právnym predpisom.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že splatná faktúra, ktorou je vyúčtovaná kúpna cena podľa tejto zmluvy, môže byť
predmetom vzájomného započítania pohľadávok.
Čl. VI.
Trvanie zmluvy

1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú

2.

Práva a povinnosti zo zmluvy môžu zaniknúť

a) písomnou dohodou,
b) výpoveďou zmluvnej strany;

výpovedná doba sa dohodla na 3 mesiace, pričom začína plynúť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po
doručení výpovede. Výpoveď musí byť písomná, doručená a nemusí byť odôvodnená;
c) odstúpením od zmluvy v prípadoch presne určených touto zmluvou.
Osobitné ustanovenie
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci môže, ak mu to dovolí prevádzková potreba, poskytnúť odplatne
predávajúcemu, na základe jeho požiadania, na užívanie kontajnery mimo tejto zmluvy. Podmienky prenájmu
stanoví osobitná zmluva.
Záverečné ustanovenia
1.

Za osoby oprávnené a povinné konať podľa podmienok zmluvy, teda za separáciu a odvoz odpadu
zodpovedajú
► za predávajúceho: Ing. Jaroslav Zacher , 0918 327 023
► za kupujúceho Kránitzová Jarmila , kontakt 0905381901, e-mail: kosice@zsza.sk, prevádzka Košice
► za kupujúceho p. Mizerák , kontakt 0905381907, e-mail: presov@zsza.sk, prevádzka Prešov

2.

Táto zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 1.1.2018.
Táto zmluva bola uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pre právny vzťah založený
touto zmluvou sú rozhodné predovšetkým jej ustanovenia, v ďalšom platia ustanovenia právneho predpisu.

3.

Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany v dobe platnosti tejto zmluvy poskytnú, sú dôverné. Zmluvné
strany sa zaväzujú, že získané informácie neposkytnú tretej osobe, ani ich nezneužijú pre vlastnú potrebu.
Pre prípad porušenia tohto ustanovenia zmluvy sa dohodlo právo účtovať strane, ktorá zmluvu porušila,
zmluvnú pokutu vo výške 1000 € za každé jednotlivé porušenie dôvernosti.

4.

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou očíslovaných písomných dodatkov
a podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.

5.

Táto zmluva je vyhotovená v 2 právne rovnocenných výtlačkoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

6.

Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ako prejav ich slobodnej vôle túto zmluvu
vlastnoručne podpisujú. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú v celosti i na prípadných právnych
nástupcov, a to bez osobitného súhlasu alebo dodatku.

V Petrovanoch , dňa

V Žilina, dňa

Predávajúci:

Kupujúci:
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odsúhlasených

