Kúpna zmluva
uzavretá podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Obec Miloslavov
zastúpená starostom obce Milanom Baďanským
Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
IČO: 00304948
DIČ:2020662182
IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 6001
( ďalej len „ Predávajúci 'j

DAKAPA, s.r.o.
Hviezdoslavov 82, 830 41 Hviezdoslavov
IČO: 52168468
J>/C 12: 1'1lOcl<f>2.oč>
(ďalej len „ Kupujúci“)
Č1.I
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k odpadu
špecifikovaného v čl. I ods. 2 tejto zmluvy, ktorý sa zhromažďuje v zberných
kontajneroch umiestnených v zbernom dvore na pare. reg. C KN, pare. č. 432/1,
evidovanom na LV č. 440, v kat. ú Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec
a záväzok kupujúceho prevziať predmet kúpy a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu
vo výške a za podmienok podľa čl. III tejto zmluvy.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú realizovať predmet zmluvy s nasledovnou kategóriou
odpadov:
2.1. Papier a lepenka
2.2. Železný šrot
2.3. Domáce elektrospotrebiče
(ďalej len „ odpad“)

Čl. II
Spôsob plnenia
1. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o naplnení kapacity kontajnerov,
potrebe odpredať a vyviezť odpad bez zbytočného odkladu po ich naplnení.

2.

Kupujúci sa zaväzuje, odkúpiť a vyviezť odpad najneskôr do 5 pracovných dní odo
dňa, kedy sa dozvie o naplnení kapacity zberných kontajnerov.

3.

Kupujúci sa zaväzuje, že vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca doručí
Predávajúcemu Prehľad množstva vyvezeného odpadu podľa kategórií uvedených
v čl. I ods. 2 tejto zmluvy a ceny ( ďalej len „ prehľad“), ktorú získal predajom
odpadu v zberných surovinách za príslušný mesiac. Kupujúci je povinný odpad
speňažiť.

Čl. III
Cena a spôsob úhrady

1.

Cena za predmet kúpy je zmluvnými stranami stanovená vo výške 40% zo sumy, ktorú
Kupujúci získa z predaja odpadu v zberných surovinách v príslušnom mesiaci.

2.

Predávajúci vystaví Kupujúcemu faktúru vždy do 5 pracovných dní od doručenia
Prehľadu podľa čl. II ods. 3 tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia
faktúry Kupujúcemu.
Kupujúci uhradí Predávajúcemu cenu podľa čl. Ill ods. 1 za služby prevodom na účet
Kupujúceho z účtu vedeného v SLSP, IBAN: SK09 0900 0000 0001 9274 7765.

Čl. IV
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Čl. V
Zánik zmluvy
1.

Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.

2.

Vypovedať zmluvu je oprávnená ktorákoľvek zmluvná strana aj bez udania dôvodu.
Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvý deň v mesiaci nasledujúceho
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúci deň jej zverejnení a platnosť od 01.05.2019.

2.

Zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné vykonať iba formou písomných dodatkov,
podpísaných oboma zmluvnými stranami.

3.

Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ďalších právnych predpisov Slovenskej republiky.

4.

Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie po podpise zmluvy.

5.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju
slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných
podmienok vlastnoručne podpísali.

V Miloslavove dňa 23.04.2019

za kupujúceho

za predávajúceho

DAKAPA, s. r. o.
930 41 Hviezdoslavov 82
IČO 52 168 466, Dkj 212091820b
IČ DPH: SK2120918206

X
Katáŕína Szôgyiová Krčeková

Milan Bady
starosta c’

