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KÚPNA ZMLUVAČ.12/11/2019/A

na dodávku druhotných surovin uzatvorená v súlade so znením *409 a násl. v zmysle
Obchodného zákonníka

Dodávatel‘: Obec Beladice
So sídlom: Gaštanová 167, 951 75 Beladice
IČO: 00307769
iČ DPH: 2021037843
Bankové spojenie:
Tel. kontakt: ±421 905 514 083
V zastúpení: PhDr. Mário Žáčik, starosta obce

a

Odberatel‘: FRÁDEX s.r.o.
So sídlom: Továrenská 3682 47, 953 01, Zlaté Moravce
IČO: 46315870
IČ DPH: SK202332241 I
Bankové spojenie:
SK37 0900 0000 0050 7069 4610, SLSP, a.s., Zlaté Moravce
SKOX 7500 0000 0040 2060 5961, ČSOB,a.s., Zlaté Moravce
Tel. kontakt: 0918 770463
V zastúpení: Denis Francik, konateľ spoločnosti

I. Predmet zmluvy

1. Účelom tejto zmluvy je rámcová úprava zmluvných vzt‘ahov, ktoré medzi zmluvnými
stranami vzniknú počas celej doby jej trvania v súvislosti s odberom, manipuláciou,
prepravou a ekologickým zhodnotením resp. zneškodnením odpadov zaradených podľa
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284 2001 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a špecifikovaných v odseku
1.4 tohto článku a to na základe jednotlivých obj ednávok, ktoré budú zmluvné strany
priebežne počas trvania tejto rámcovej zmluvy realizovat‘.

2. Predmetom zmluvy je dohoda o odoberaní (výkupe) druhotných surovín (tovaru).
Zaručuje dodávateľovi druhotných surovin pri dodržaní kvalitatívnych podmienok, že
odberateľ bude druhotnú surovinu odkupovať za nákupnú cenu podľa platného cenníka,
resp. za dohodnutú cenu.

3. Dodávateľ je subjektom zaoberajúcim sa nakladaním s odpadom, v rámci tejto činnosti
mu vznikajú odpady vhodne na recykláciu. Odberateľ je subjektom, ktorý sa zaoberá



recyklačne linky~ na zhodno~ovajie odpadov (niektorou z činnosti RI - R 11), na ktorých
prevádzkovanie im bol udelený súhlas príslušného organu štátnej správy.

4. Za tovar (materiál) sa podľa tejto zmluvy považujú tieto suroviny:

Katalógové číslo
0201 10
070213
1201 01
1201 02
1201 03
1201 04
120113
1501 01
1501 02
1501 03
1501 04
160106

1601 17
1601 18
170203
17 04 01
170402
170403
170404
170405
170406
170407
191001
19 1002
19 1201
19 1202
19 1203
19 1204
19 12 12

2001 01
2001 04
2001 39
2001 40
2001 4001
2001 4002
2001 4003
2001 4004
2001 4005
2001 4006
2001 4007

Názov
Odpadové kovy
Odpadový plast
Piliny a triesky za železných kovov
Prach a zlomky zo železných kovov
Piliny a triesky z neželezných kovov
Prach a zlomky z neželezných kovov
Odpady zo zvárania
Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov
Obaly z dreva
Obaly z kovu
Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a mé nebezpečné
dielce
Železné kovy
Neželezné kovy
Plasty
Meď, bronz, mosadz
Hliník
Olovo
Zmok
Železo a oceľ
Cín
Zmiešané kovy
Odpad zo železa a z ocele
Odpad z neželezných kovov
Papier a lepenka
Zelezné kovy
Neželezné kovy
Plasty a guma
mé odpady vrátane zmiešaných mateiálov
z mechanického spracovania odpadu mé ako uvedené
v 191211
Papier a lepenky
Obaly z kovu
Plasty
Kovy
Meď, bronz, mosadz
Hliník
Olovo
Zmok
Zelezo a ocel‘
Cín
Zmiešané kovy

Kategória odpadu pre uvedené katalógové čísla: O



II. Podmienky zmluvy

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v štandardnej kvalite, ktorý nebude zneČistený
nežiaducimi prímesami. Tovar musí vyhovovať technicko-preberacím podmienkam
v zmysle príslušnej STN, nesmie obsahovat‘ zdraviu škodlivé látky a nesmie byt‘
rádioaktívny alebo inak kontaminovaný.

2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a kompletnosť dodaného tovaru, pričom odberateľ berle
do úvahy povahu kupovaného tovaru.

3. Oprávnené reklamácie dodávateľ vybaví výmenou, poprípade náhradou tovaru v lehote 5
kalendárnych dní od obdržania reklamácie od odberateľa ak nie je dohodnutá má forma
náhrady prípadne finančnej kompenzácie. Reklamácia musí mat‘ písomnú podobu.

4. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru tento si pozrieť a riadne sa oboznámiť sjeho
stavom. Pri dodržaní štandardnej kvalite tovaru je odberateľ povinr ý si prevziať tovar
v dodanom množstve, v lehote splatnosti a zaplatiť dohodnutů kúpnu cenu.

5. V objednávkach tovaru sa odberateľ zaväzuje uvádzať údaje požadované dodávateľom
podľa písomnej či ústnej dohody. Dodané množstvo tovaru kontroluje dodávateľ
a odberateľ vážením, o čom bude vystavený vážny lístok.

III. Cena pinenia

1. Cena plnenia je stanovená dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. Může sa
stanoviť písomnou aj ústnou dohodou a táto je platná za predpokladu dodržania
zatriedenia predmetného materiálu podľa kategórie. Dodávky budú realizované za ceny
podľa aktuálneho vývoja na trhu. Zmluvné strany dojednávajú ceny za manipulácia
a dopravu priebežne vo foťme písomných objednávok. Ceny budí‘ stanovené podľa
množstva, prípadne podľa množstva znečistenia.

IV. Spůsob úhrady

1. Odplata je splatná podľa skutočne odobratého množstva odpadu vyplývajúceho z vážnych
lístkov spósobom uvedeným vo faktúre a v lehote splatnosti do 14 dní odo dňa vytvorenia
faktúry.

V. Tn‘anie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania
oboma zmluvnými stranami a účinnosť táto zmluva v zmysle ~ 47a ods. I zákona
Č.40/1964 Zb.(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov nadobúda dňom
nasledujúcim Po dni jej zverejnenia.



VI. Záverečné ustanovenja

1. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka
a Občianskeho zákonníka.

2. Akékoľvek zmeny a dopinky můžu byt‘ vykonávané výhradne písomne a to Po vzájomnej
dohode obidvoch zmluvných strán.

3. Zmluvu možno vypovedať aj bez uvedenia důvodu. Výpovedná lehota je dvojmesačná
a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho Po doručeni výpovede. Počas
výpovednej lehoty sú zmluvné strany viazané touto zmluvou, okrem prípadu, že sa
dohodnú inak.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
jeden exemplár.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú,
že táto Zmluva vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vól‘u a že nebola uzatvorená v tiesni
ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Beladicjach, dňa 12.11.2019 V Zlatých MoravciacF, dňa 12.11.2019

OBEC nr‘T/‘nTCE ‚

I OFťad
... 95~75BsLADIc Továrenská 3

Podpis + pečiatka
Meno: PhDr. Žáčik ;ík
Funkcia: starosta


