Zmluva o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty
uzavretá podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi zmluvnými stranami
Producent: Obec Kocurany
Zastúpená: Ing. Vojtech Čičmanec
So sídlom: Kocurany č.105, 972 02
IČO: 00648868
DIČ: 2021118011
Číslo účtu: IBAN SK49 0200 0000 0000 1282 8382
(ďalej len „Producent“)
Odberateľ: BEPORAD s. r. o.
Zastúpená: Ľuboš Beseda, konateľ spoločnosti
So sídlom: Kostolná Ves 201, 972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 46856862
DIČ: 2023618806
Deň zápisu: 11.10. 2012
Vložka číslo: 27082/R
Číslo účtu:
(ďalej len „Odberateľ“)
I.

Predmet zmluvy

1. Producent sa zaväzuje dodávať odberateľovi a odberateľ odoberať od producenta drevný
odpad a drevnú hmotu špecifikovanú v čl. II tejto zmluvy a to v celom objeme, ktorý
producentovi vznikne pri jeho činnosti za čo sa producent zaväzuje zaplatiť poplatky v súlade
s príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy.
II.

Špecifikácia a kvalita predmetu zmluvy

1. Drevný odpad
Katalógové číslo

Názov odpadu

02 01 03
02 01 07
03 01 01
03 01 05

odpadové rastlinné tkanivá
odpady z lesného hospodárstva
odpadová kôra a korok
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako
uvedené v 03 01 04
odpadová kôra a drevo
papier a lepenka
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
biologický rozložiteľný odpad
Obaly z dreva
O
drevo
O

03 03 01
20 01 01
20 01 38
20 02 01
15 01 03
17 02 01

2. Drevná hmota (dendromasa) vznikajúca najmä pri údržbe zelene.

Kategória
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O

3. Drevný odpad môže obsahovať kovové časti ako kovanie, zámky, úchytky, kolíky, skrutky,
klince.
4. Drevný odpad a dendromasa nemôže obsahovať sklo a cudzorodé prímesi (zemina, kamene,
štrk, hliník a pod.). V prípade, že predmetom dodávky bude biomasa, kde je problémom
odseparovanie zeminy (korene), podmienky odobratia tohto odpadu budú dohodnuté osobitne
písomnou dohodou uzavretou medzi zmluvnými stranami.
III.

Podmienky plnenia zmluvy

1. Producent zodpovedá za dodržanie kvality drevného odpadu a dendromasy podľa čl. II. tejto
Zmluvy v okamihu odovzdania drevného odpadu a drevnej hmoty odberateľovi.
2. Producent zodpovedá za bezodplatnú nakládku a dopravu predmetu zmluvy, špecifikovaného
v bode II. zmluvy, na skládku odberateľa: BEPORAD s. r. o., Kostolná Ves 201, 972 26
Nitrianske Rudno.
3. V areáli odberateľa bude drevný odpad a dendromasa odvážená, odberateľom odsúhlasená
kvalita drevného odpadu a drevnej hmoty podľa tejto zmluvy a zaevidovaná pre potreby
kontroly a evidencie producenta a odberateľa. O tejto skutočnosti spíše odberateľ písomný
záznam, potvrdený oboma zmluvnými stranami, ktorého originál odovzdá producentovi.
Tento písomný záznam (jeho kópiu) je odberateľ povinný priložiť k faktúre. V opačnom
prípade nie je producent povinný faktúru uhradiť.
4. Prevzatím drevného odpadu a drevnej hmoty odberateľ potvrdí, že kvalita drevného odpadu
a drevnej hmoty zodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve.
5. Odberateľ je oprávnený vystaviť faktúru raz mesačne vždy k prvému dňu v mesiaci
nasledujúcom po mesiaci, za ktorý má byť faktúra vystavená.
6. Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúry 14 dní.
IV.

Poplatky

1. Poplatky za odobratie a uloženie predmetu zmluvy na zbernom mieste odberateľa sú
nasledovné: Za každú tonu drevného odpadu a drevnej hmoty 2,5 EUR bez DPH. V prípade,
ak sa bude jednať o spracovaný – podrvený drevný materiál drevený odpad a drevná hmota,
cena za odobratie a uloženie drevného materiálu a drevnej hmoty bude zdarma, t. j.
bezodplatne.
2. Producent sa zaväzuje odovzdať odberateľovi a odberateľ sa zaväzuje prevziať od producenta
drevný odpad a dendromasu v celom objeme, ktorý producentovi vznikne pri jeho činnosti.
V.

Doba splatnosti zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 36 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
2. Každý z účastníkov má právo túto zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou doručenou
druhému účastníkovi. Ak ďalej nie je určené inak, výpovedná doba predstavuje 3 mesiace
a začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
3. Ukončenie platnosti zmluvy je možné aj písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

VI.

Spoločné ustanovenia

1. Pri porušení ustanovení tejto zmluvy má každá poškodená zmluvná strana právo písomne
vyzvať druhú zmluvnú stranu k prijatiu opatrení na odstránenie porušených podmienok
zmluvy v stanovenom termíne uvedenom v písomnej výzve.
2. Ak zaviazaná strana nesplní záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy, môže oprávnená strana
požadovať náhradu škody vzniknutú porušením záväzku.
3. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné len v písomne vyhotovenom dodatku,
označenom poradovým číslom a podpísanom obidvomi zmluvnými stranami.
VII.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka.
2. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrží po dva
rovnopisy.
3. Zmluvné strany potvrdzujú, že sa obsahom zmluvy oboznámili, zmluvu uzatvorili bez nátlaku
a zjavne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Kostolnej Vsi, dňa...........................

V Kocuranoch, dňa 24.3.2016

Za: Beporad, s. r. o.

Za: Obec Kocurany

.........................................
Ľuboš Beseda,
konateľ spoločnosti

....................................
Ing. Vojtech Čičmanec
starosta obce

Prílohy : 1. Kopia rozhodnutia OU-PD-OSZP
2. Vzor evidenčného listu odpadu

