
-Zmluva o odbere kovového odpadu

Zmluvné strany

Uzavretá medzi účastníkmi:
(ďalej ako dodávateľ)
Obec Čaňa
Osloboditeľov
04014 Čaňa
IČO 324060
IČ DPH SK 2021235887
Bankové spojenie OTP banka, číslo účtu: 8782692/5200

zastúpená starostom: Michal Rečka

a

Jozef Takáč -Tamix
044 10 Geča 237
IČO: 10696261
IČ DPH: SK1020656505
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Košice, číslo účtu: 2625718193/1100
Žo- 2000/08128/00000 6 JA reg. č.-435/2000
Okr. úrad Košice okolie odbor živnostenský
zastúpená: Jozef Takáč

(ďalej ako odberateľ)

1. Predmet zmluvy

1.1 Výkup kovového odpadu kategória "O" katalógové číslo 200140.

Špecifikácia druhotných surovín v zmysle vyhlášky MŽP SR 284/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

Katalógové číslo
200140

Názov
kovy

2. Cena a platobné podmienky

2.1 Cena za tovar je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 ods. 1 zákona
NR SR Č. 18/1996 Z.z. o cenách a aktualizovaná v závislosti od aktuálneho stavu ponuky
a dopytu.

2.2 Úhrada kúpnej ceny bude prevedená odberateľom po vystavení faktúry dodávateľom,
na účet dodávateľa. Splatnosť faktúry bude stanovená dohodou zmluvných strán.



2.3 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru už prevzatím tovaru.

3. Práva a povinnosti

3.1 Dodávateľ zodpovedá za to že odpad nie je kontaminovaný a neobsahuje nebezpečný
odpad. V opačnom prípade odberateľ odpad nepreberie. V prípade že sa odpad nepreberie,
všetky náklady súvisiace s prepravou a vrátením odpadu znáša dodávateľ.
Dodávateľ zabezpečí prepravu dodávky

4. Platnosť zmluvy

4.1 Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4.2 Akékoľvek zmeny a doplnky musia mať písomnú formu a musia byť odsúhlasené

obidvoma stranami.
4.3Po dohode obidvoch zmluvných strán je táto zmluva uzavretá na dobu neurčitú.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom poskytovať všetky nevyhnutné
informácie, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie obchodných činností súvisiacich s touto
zmluvou. Platnosť zmluvy o. i. zaniká:

písomnou dohodou zmluvných strán
v prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy
definovaných v zmluve, resp. z dôvodov, pre ktoré pripúšťa odstúpenie od zmluvy
Obchodný zákonník.

5.2 Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú.
5.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana a to písomnou formou. Výpovedná
doba je l.mesiac a začína plynúť 1. dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

5.4 Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

5.5 Meniť a doplňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,
ktoré sa po ich podpísaní zmluvnými stranami stanú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5.6 Zmluvaje vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú
zmluvnú stranu.

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

5.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu
porozumeli, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak nevýhodných
podmienok.

V Geči

Dodávateľ Odberateľ


