
Kúpna zmluva
Číslo .

Uzatvorená podl'a § 409 a nasledujúcich §§ zákona Č. 513 /1991 Zb. / Obchodný zákonník!
v znení neskorších predpisov, medzi:

Predávajúci:

Zastúpený:
Vo veciach zmluvných:
Vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Čl. l
Zmluvné strany

Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 50
05311 Smižany

Ing. Michal Kotrady - starosta
RNDr. M. Kandrík
SLSP a.s. fil. Smižany
O 1O 1391098/0900
00691 721
SK 2020715554

Registrácia:
/ ďalej len predávajúci alebo zmluvná strana!

Kupujúci:

Zastúpený:
Vo veciach zmluvných:
Vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Registrácia:

V.O.D.S., a.s.
Podnikateľská 2
040 17 Košice
Tel.0551729 40 20
Fax: 055/7294021

Ing. Ľubica Nagyová - člen predstavenstva
Rastislav Kočiš, vedúci prevádzky
Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Košice
046539700115600
36200301
SK2020047128
Spoločnosť je zapísaná v Okresnom registri Okresného súdu
Košice 1,Oddiel: Sa, Vložka č.:1141N

/ ďalej len kupujúci alebo zmluvná strana!

Čl. 2
Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať na miesto plnenia (predávajúci v objednávke definuje
miesto plnenia) a kupujúci sa zaväzuje prevziať a uhradiť za elektronický odpad, ktorý
je technicky špecifikovaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR Č. 284 /2001 Z.z. , ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov ( viď. Príloha č.1 ), zák. NR SR Č. 733/2004 Z.Z. , ktorým
sa stanovuje rozdelenie odpadov z elektrických a elektronických zariadení (viď. Príloha
Č. 2,) .
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2.2 Predmetom tejto zmluvy je odpad z elektrických a elektronických zariadení, ktorý
predávajúci dodáva kupujúcemu na spracovanie ekologickým priaznivým spôsobom
a v súlade so záväznými predpismi SR platnými pre oblasť nakladania s odpadmi

ČI. 3
Kúpna cena

3.1 Kúpna cena je stanovená v zmysle zákona NR SR Č. 18/1992 Z.z. o cenách v znení
zákona Č. 196/2000 Z,z, . vyhlášky MF SR Č, 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR 18/1996 Z.z. o cenách, a to vo výške 2 Sk /kg za elektronický a elektrický
odpad.

3.2 Predávajúci a kupujúci sa dohodli na dopravných nákladoch, kde kupujúci bude na
vlastné náklady znášať dopravné náklady.

3.3 K tejto cene bude pripočítaná 19% DPH, platná v čase plnenia zmluvy.

ČI. 4
Platobné podmienky

4.1 Kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v zmysle článku
3.1. tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej predávajúcim.

4.2 Podkladom pre faktúru je dodací list potvrdený oboma zmluvnými stranami.

4.3 Dohodnutá doba splatnosti faktúry je 30 dní odo dňajej doručenia kupujúcemu. Faktúra
musí obsahovať náležitosti daňového dokladu, v opačnom prípade je kupujúci opráv-
nený faktúru vrátiť a doba splatnosti faktúry začína plynúť od doručenia oprávnenej
faktúry. Súčasťou faktúry je dodací list.

4.4 Jednotlivé faktúry / daňový doklad / musia obsahovať tieto údaje:
Označenie, že ide o faktúru, IČO, DIČ a IČ pre DPH oboch zmluvných strán, číslo
faktúry, číslo zmluvy, deň odoslania a splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu
a čísla účtu, náležitosti § 15 zák. 289/95 Z.z., sumu k úhrade, formu úhrady, pečiatku,
meno a podpis oprávnenej osoby

4.5 Za deň úhrady sa povazuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet
predávajúceho alebo deň úhrady v hotovosti do pokladne predávajúceho oproti
účtovným dokladom.

ČI. 5
Doba, miesto a spôsob plnenia

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

5.2 Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho minimálne 5 pracovných dní vopred
o pripravenosti predmetu zmluvy so stanovením: názvu a množstva vyzbieraného
elektronického a elektrického odpadu, miesta naloženia. Doba prevzatia odpadov sa určí
po vzájomnej dohode zmluvných strán.
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5.3 Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a
predávajúceho v mieste plnenia. Nebezpečenstvo škody za predmet zmluvy prechádza
na kupujúceho v čase, keď predmet zmluvy od predávajúceho prevezme, čo kupujúci
potvrdí svojim podpisom na dodacom liste.

Čl. 6
Nadobudnutie vlastníckeho práva na odpad

6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k odpadu, momentom prevzatia a podpísaním
dodacieho listu.

Čl. 7
Povinnosti kupujúceho

7.1 Kupujúci je povinný prevziať predmet zmluvy podľa článku 2. tejto zmluvy, v deň
určený dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim, pri splnení všetkých dohodnutých
podmienok, t.j. v dohodnutom rozsahu, cene, kvalite a vyhotovení v zmysle tejto
zmluvy.

7.2 Kupujúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o získaných vstupných informáciách
a chrániť ich pred prípadným zneužitím zo strany svojich zamestnancov alebo tretích
osôb.

7.3 Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť váženie predmetu zmluvy podľa článku 2. tejto
zmluvy.

7.4 Kupujúci prevezme elektronický a elektrický odpad iba v celku, ktorý splňa podmienky
§ 54a odst. 3 zákona NR SR Č. 733/2004 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov.

Čl. 8
Povinnosti predávajúceho

8.1 Predávajúci sa zaväzuje úzko spolupracovať s kupujúcim v predmetnej aktivite,
predovšetkým v zmysle článku 2. tejto zmluvy, včas a riadne predkladať podklady,
materiály, dokumenty a informácie, ktoré sú potrebné k plneniu predmetu zmluvy,
pričom zodpovedá za ich správnosť a pravdivosť.

8.4 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá celé množstvo odpadov, ktoré mu vznikli
pri jeho zbere.

8.5 Predávajúci prehlasuje, že všetky odpady odovzdané kupujúcemu sú v súlade s
predmetom zmluvy a splňajú podmienky §54a odst. 3 zákona NR SR Č. 733/2004 Z.z.
v znení neskorších právnych predpisov.

8.6 Predávajúci zabezpečí vstup zamestnancom a vozidlám kupujúceho na miesto zberu
odpadu.
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Čl. 9
Vyššia moc

9.1 Kupujúci nepreberá zodpovednosť za čiastočné alebo úplné nesplnenie plnenia zmluvy
kvôli vyššej moci. Vyššia moc znamená okolnosti mimoriadneho charakteru,
zapríčinené udalosťami, ktoré sa stanú mimo kontroly kupujúceho napr. štrajky,
prírodné katastrofy a pod. Kupujúci je povinný okamžite predávajúcemu, že pôsobí
vyššia moc, pri vyššie uvedených okolnostiach.

Čl. 10
Zmena zmluvy

10.1 Predávajúci sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí
zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie tejto zmluvy
alebo uplatní nové požiadavky kupujúceho.

10.2 Túto zmluvu možno meniť len písomnými dodatkami oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.

10.3 Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť v trojmesačnej lehote, ktorá začína plynúť od
prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede.

Čl. 11
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

11.1 Predávajúci má právo účtovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,02% z ceny
uvedenej na faktúre, za každý aj začatý deň z omeškania kupujúceho s úhradou faktúry.

11.2 V prípade, že predávajúci nedodrží niektorú z podmienok uvedených v čl.2 tejto
zmluvy, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, pričom predávajúci je povinný
zaplatiť v plnej výške za všetky preukázateľné škody a náklady vynaložené kupujúcim,
ktoré súvisia alebo naväzujú na predmet zmluvy.

Čl. 12
Zodpovednosť za vady tovaru

12.1 Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami, § 422 a nasl. Obchodného zákonníka,
ktoré upravujú zodpovednosť za vady, ak táto zmluva neustanovuje inak.

12.2 Kupujúci je povinný každý nedostatok a vadu bezodkladne písomne hlásiť
predávajúcemu.

12.3 Predávajúci zaručuje, že dodané odpady budú mať vlastnosti uvedené v článku 2.
a článku 8. tejto zmluvy. Kupujúci má právo odmietnuť prevziať odpad nesplňajúci
uvedené náležitosti.
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12.4 V prípade, že odpad nespÍňa vlastnosti uvedené v článku 2. a článku 8. tejto zmluvy,
kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať predmet zmluvy a vzniká mu nárok na
úhradu vynaložených nákladov.

12.5 Predávajúci prehlasuje, že všetky odpady odovzdané kupujúcemu, v súlade
s predmetom zmluvy spÍňajú podmienky §54a odst. 3 zákona NR SR Č. 733/2004 Z.z.
v znení neskorších právnych predpisov.

Čl. 13
Záverečné ustanovenia

13.1 Kúpna zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží dve
vyhotovenia, pričom každý rovnopis má silu originálu.

-- 13.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými
stranami.

13.3 Účastníci zmluvy prehlasujú, že nezamlčali také právne skutočnosti, ktoré by marili,
alebo mohli mariť plnenie dohodnutého predmetu zmluvy.

13.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že túto zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

,,/ f' J{);,. fo
VK v" h dň ,-'t'",':r V{/OSlClac na .

Predávajúci:--
Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Ing. Ľubica Nagyová
člen predstavenstva

J .J
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Kat. číslo

1602 13

1602 14
1602 15
1602 16

2001 35

2001 36

Príloha č. 1 k zmluve č .

Špecifikácia odpadov
/ Podl'a vyhlášky MŽP SR č. 28412001Z.z. /

Názov

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti,
iné ako uvedené v 160209 a 1602 12
vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení
časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v
1602 15
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 2001 21 a 21 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 2001 21 ,2001 23 a 20 01 35
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Príloha č. 2 k zmluve č .

Špecifikácia odpadov

Rozdelenie odpadov z elektrických a elektronických zariadení podľa zák. NR SR č
733/2004 Z.z. 1

l. Veľké domáce spotrebiče
2. Malé domáce spotrebiče
3. IT a telekomunikačné zariadenia
4. Spotrebná elektronika
5. Osvetľovacie telesá
6. Elektrické a elektronické nástrojel s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných

nástrojovI
7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
8. Zdravotnícke prístroje
9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu
10. Predajné automaty
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