Kynceľová 26, Kynceľová 974 01, kontakt: Juraj Jágerský, mobil: +421 905 271 850

EKOPAL ENERGY s.r.o.

Dodávateľsko – odberateľská zmluva pre
poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve

Kynceľová 26, Kynceľová 974 01, kontakt: Juraj Jágerský, mobil: +421 905 271 850

Odberateľ :

Dodávateľ :

Obchodná firma
Sídlo :
Zastúpená
IČO
IČ DPH
Bankové spojenie :
IBAN

EKOPAL ENERGY s.r.o.
Kynceľová 26 , 974 01 Kynceľová
Juraj Jágerský
36 025 950
SK 2020091799
UniCredit Bank a.s. , pobočka Ban. Bystrica

Obchodné meno
Sídlo :
Zastúpená
IČO
IČ DPH
Bankové spojenie :
IBAN

Obec Slovenská Ľupča
Námestie SNP 1/13
Mgr.Rolandom Lamperom , starostom obce
00313823

SK 82 1111 0000 0013 4175 2010

Prima Banka a.s.

SK07 5600 0000 0012 0162 5001
sa dohodli na tomto znení o odbere (odpadu) tovaru :

Účel zmluvy:
Účelom zmluvy je odobratie odpadu objednávateľa (dodávateľa) držiteľa odpadu a zároveň
zjednanie podmienok, za ktorých zhotoviteľ (odberateľ) tento odpad prevezme na jeho zhodnotenie.
Predmet zmluvy:
Predmetom tejto zmluvy je zjednanie podmienok o dodávkach odpadu podľa katalógu odpadov (vo
vyhláške č.365/2015 Z. z.). Dodávateľ prehlasuje, že dodá a odberateľ prehlasuje že odoberie
v zmluve uvedený tovar (odpad) za podmienok dohodnutých touto zmluvou.
Cena:
Cenové úrovne budú zjednávané podľa trhovej situácie a dohody obidvoch zmluvných strán
formou cenovej ponuky, alebo dodatkom ku tejto zmluve. V dodatkoch o cene bude uvedené
záväzné množstvo a sortiment dodávaného tovaru vrátane miesta určenia.
Množstvo:
Množstvo dodávok odpadu, v danom bude závislé od dodávateľa ak táto zmluva na základe
dodatku podpísaného oboma stranami neurčí inak. Podľa dodávky odpadu bude určujúce úradné
váženie v mieste určenia.
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Doprava:
Doprava bude zabezpečená podľa dohody na náklady dodávateľa. Odberateľ zabezpečí prepravu
odpadu z miesta vykonávanej činnosti produkcie odpadu dodávateľom do oprávnenej prevádzky na
nasledovné nakladanie s odpadom.
Názov tovaru a cena tovaru:
Podľa dodávky odpadu bude určujúce úradné váženie v mieste určenia.
Katal. č.odpadu Kat. odp.
02 01 07
03 01 01
03 01 05

O
O
O

03 03 01
03 03 08
15 01 01
15 01 03
15 01 06
17 02 01
19 12 01
19 12 07
20 01 01
20 01 38

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Názov druhu odpadu
odpady z lesného hospodárstva
odpadová kôra a korok
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité
dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
odpadová kôra a drevo
odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
obaly z papiera a lepenky
obaly z dreva
zmiešané obaly
drevo
papier a lepenka
drevo iné ako uvedené v 19 12 06
papier a lepenka
drevo iné ako uvedené v 20 01 37

V cene nie je zahrnutá DPH
Fakturácia a úhrada dodávok, sankcie:
Právo na zaplatenie ceny vznikne odberateľovi v momente splnenia dodávky. Podkladom pre
zaplatenie ceny bude faktúra ktorú odberateľ zašle dodávateľovi po splnení dodávky. Faktúra musí
mať náležitosti daňového dokladu podľa platných predpisov a ďalej musí obsahovať číslo zmluvy a
(dodatku) odberateľa.
Splatnosť faktúr je dohodou zmluvných strán a bude upresňovaná samostatnými dodatkami, ktoré
budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Reklamácie:
V prípade že tovar nespĺňa dohodnuté kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky je odberateľ
oprávnený vrátiť dodávateľovi tovar na náklady dodávateľa.
Odberateľ je povinný informovať dodávateľa o zrejmých , alebo akýchkoľvek viditeľných chybách
a nedostatkoch. Právo odberateľa vyplývajúce z dodávky chybného tovaru zanikne, ak tento
nepošle dodávateľovi písomnú správu o chybách spôsobom v dohodnutom čase.
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Časová platnosť a zánik zmluvy:
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou od 9.9.2022 a jej platnosť končí:
- uzatvorením inej zmluvy, pokiaľ sa tak dohodnú obe zmluvné strany
- písomnou dohodou zmluvných strán
- vypovedaním zmluvy jednou zo zmluvných strán výpovednou lehotou 3 mesiace bez udania
dôvodu. Výpovedná lehota začína bežať od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení
výpovede druhej strane.
Ostané ustanovenia:
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
exemplári.
Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vykonané písomne a potvrdené obidvomi
zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici dňa 9.9.2022

......................................................
Dodávateľ

.........................................................
Odberateľ

