
Zhotovíte!':

v zastúpení:
osoba oprávnená jednať:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIČ:
Zapíš, v Obchod, registri:

Držiteľ odpadu:

v zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIČ:
Tel./fax/e-mail:
Zapíš, v Obchod, registri:

ZMLUVA č. 164 / 2014 / OL
(odpadové oleje )

ČI. L
Zmluvné strany

KOSIŤ a. s.
Rastislavova 98
043 46 Košice
Alvise Gerotto, generálny riaditeľ
Ing. Ján Kopernický, obchodný riaditeľ
36205214
2020061461
SK2020061461
Všeobecná úverová banka, a.s.
2903108353/0200
SK72 0200 0000 0029 0310 8353
SUBASKBX
Okresný súd Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.

Hlavná 480

076 64 Zemplínska Teplica

Ing. Jaroslav Spišák, konateľ spoločnosti
36 204 447
2020032003
SK2020032003
VÚB, a.s.
1450115758/0200
SK51 0200000000145011 5758
SUBASKBX
056/6796231
Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12249/V

Cl. II.
Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre držiteľa odpadu tieto služby:
zabezpečiť odber, prepravu a zhromažďovanie odpadov za účelom ich následného
zhodnotenia. Zoznam odpadov označených podľa katalógu odpadov ( vyhláška
MŽP SR č. 284 / 2001 Z. z. ) a špecifikovaných v prílohe č. l tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.

Držiteľ odpadu sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy, za služby
poskytnuté zhotoviteľom tak, ako je to uvedené v tejto zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak množstvo odpadu držiteľa odpadu prevzaté
zhotoviteľom v rámci jedného odberu a prepravy bude v objeme 1001 kg - 4800 kg,
držiteľ odpadu je povinný uhradiť zhotoviteľovi len jazdný výkon a zhotoví teľ sa
zaväzuje odkúpiť od držiteľa odpadu prevzatý odpad a zaplatiť mu za tento odpad
cenu uvedenú v prílohe č.2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
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4. Ak množstvo prevzatého odpadu od držiteľa odpadu bude v rámci jedného odberu a
prepravy viac ako 4800 kg, držiteľ odpadu je povinný uhradiť zhotoviteľovi len
manipuláciu s hadicami a zhotoviteľ sa zaväzuje odkúpiť od držiteľa odpadu prevzatý
odpad a zaplatiť mu za tento odpad cenu uvedenú v prílohe č.2 zmluvy.

ČI. HL
Doba trvania

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počnúc dňom 24. 4. 2014.
2. Zmluvný vzťah zaniká:

a) písomnou výpoveďou adresovanou druhej zmluvnej strane, výpovedná lehota je
l-mesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca od doručenia
výpovede druhej zmluvnej strane,

b) písomnou dohodou ku dňu uvedenému v tejto dohode,
c) odstúpením od zmluvy v prípadoch stanovených zmluvou a zákonom.

ČI. IV.
Cena

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na cene za plnenie predmetu zmluvy (v súlade
so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení) vo výške uvedenej podľa
Prílohy č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cenu je možné meniť na
základe dohody zmluvných strán a v prípadoch stanovených zmluvou.

2. Výkupná cena odpadu (uvedená v Prílohe č.2 ) je stanovená na príslušný mesiac a bude
sa určovať v závislosti od jej vývoja na trhu vždy do 15 dňa v mesiaci dodatkom k tejto
zmluve.

3. Dodatok podľa predchádzajúcej vety sú zmluvné strany povinné uzatvoriť len v prípade,
že dôjde k zmene ceny tovaru. Ak bude cena tovaru na rovnakej úrovni, je kupujúci
povinný uhradiť ju vo výške určenej zmluvou alebo posledným dodatkom až do doby jej
zmeny stanovenej podľa cenového vývoja trhu.

ČI. V.
Platobné podmienky

1. V prípade odberu odpadu v množstve od l - 500 kg a 501 - 1000 kg zaplatí držiteľ
odpadu zhotoviteľovi zmluvne dojednanú cenu.

2. V prípade odberu odpadu v množstve od 1001 - 2400 kg, 2401 - 4800 kg a nad 4800 kg
zaplatí zhotoviteľ držiteľovi odpadu dohodnutú cenu za odpad.

3. Ceny za poskytnuté služby a tovar budú zmluvné strany fakturovať písomnou formou a to
raz mesačne, vždy po ukončení mesiaca, v ktorom bola služba realizovaná..

4. Podkladom pre fakturáciu zo strany držiteľa odpadu za výkup je oznámenie o váhe, ktoré
zašle zhotoviteľ na adresu držiteľa odpadu do 15 dňa nasledujúceho mesiaca, kedy bola
služba zrealizovaná.

5. Zmluvné strany sa dohodli na 30 dňovej lehote splatnosti od doručenia faktúry. V prípade
omeškania s úhradou faktúry má oprávnená zmluvná strana právo požadovať zaplatenie
úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

6. V prípade ak je držiteľ odpadu v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 30 dní odo dňa jej
splatnosti, môže zhotoviteľ písomne odstúpiť od zmluvy.
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CL VI.
Záväzky zmluvných strán

1. Zmluvný partner - zhotovíte!' sa zaväzuje:
a) vykonať predmet plnenia podľa ČI. II. tejto zmluvy do štyroch pracovných dní na

základe telefonickej, faxovej alebo e - mailovej .výzvy. Predmetom výzvy sú tieto
údaje:

názov spoločnosti a adresa odberného miesta
katalógové číslo odpadu a odhadované množstvo odpadu
kontaktná osoba a telefonický kontakt
dopravný prostriedok - cisterna alebo dodávkové vozidlo
druh obalov
zabezpečenie zneškodnenia obalov, príp. počet obalov na výmenu

Druh obalu sa pre ustanovenie tejto zmluvy rozumejú:
kovové sudy rôznych objemov
rôzne kanistre

b) zabezpečiť odber a prepravu odpadu špeciálne vybavenou sacou cisternou na
prepravu tekutých nebezpečných odpadov o objeme 2,4 m3 , pri väčšom množstve
sacou cisternou o objeme 10 m3, prípadne dodávkovým vozidlom ak odber odpadu
a jeho preprava sú realizované spolu s obalom. Pokiaľ si držiteľ odpadu nenárokuje
na vrátenie obalu, budú mu tieto obaly zneškodnené samostatne

c) zabezpečiť prepravu odpadu v súlade s ADR, spolu s odborne spôsobilou posádkou
vybavenou potrebnými dokladmi:

sprievodný list nebezpečného odpadu
havarijný plán
identifikačný list nebezpečného odpadu
havarijný vak ADR
denný záznam o prevádzke motorového vozidla

d) vykonať všetky práce súvisiace s odberom a prepravou odpadu v súlade s právnymi
predpismi ( zákon č. 223 / 2001 Z. z. o odpadoch) a bezpečnostnými predpismi

e) do desiatich dní od prevzatia odpadu zaslať potvrdený „Sprievodný list nebezpečného
odpadu" držiteľovi odpadu

f) odberom odpadu od držiteľa odpadu prevziať na seba všetky povinnosti vyplývajúce
zo zákona č. 223 / 2001 Z .z. o odpadoch

g) umožniť držiteľovi odpadu prostredníctvom poverenej osoby priebežne kontrolovať
vykonanie prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, vrátane váženia odpadu

h) zabezpečiť váženie odpadu na certifikovanej váhe a vystaviť o tom doklad ( vážny
lístok spolu s potvrdeným sprievodným listom nebezpečného odpadu )

2. Zmluvný partner - držiteľ odpadu sa zaväzuje:

a) v prípade potreby vykonania odberu a prepravy odpadu túto skutočnosť oznámiť na
kontaktných číslach uvedených v ČI. IX. bod l tejto zmluvy

b) poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú pre zabezpečenie predmetu zmluvy,
predovšetkým včas sprístupniť priestory na výkon prác, vrátane dostatočného
manipulačného priestoru

c) zabezpečiť k odberu len tie druhy odpadov, ktoré sú predmetom zmluvy
d) v prípade prepravy odpadu spolu s obalom dodávkovým vozidlom zabezpečiť balenie

obalu v pevných a nepriepustných obaloch tak, aby vydržali namáhanie pri preprave
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a manipuláciu počas nakládky a vykládky
e) zabezpečiť nakládku odpadu s obalom, ak je odber a preprava realizovaná

dodávkovým vozidlom spolu s obalom
f) zabezpečiť, aby odpad nebol znečistený látkami obsahujúcimi chlór, rozpúšťadlá,

polychlórované bifenyly ( PCB ), mechanické nečistoty a podobne
g) zabezpečiť, aby odpad, ktorý je predmetom odberu vyhovoval nasledujúcim

parametrom:

obsah vody v hmotnostných % max 20 %
obsah chlóru v hmotnostných % max 0,5 %
obsah mech. nečistôt v hmotnostných % max l %
teplota - bod vzplanutia min 110 ° C

ČI. VII.
v

Ďalšie dojednania

1. Za kategorizáciu odpadu zodpovedá držiteľ odpadu.
2. Zhotovíte!' má právo odmietnuť odpad, ktorý nie je predmetom tejto zmluvy.
3. Ak zhotoviteľ zistí, že odpad obsahuje iné odpady ako odpady uvedené v prílohe č. l

zmluvy a/alebo nevyhovuje parametrom uvedeným v ČI. VI. ods. 2 písm. g) zmluvy,
je oprávnený odmietnuť plnenie predmetu zmluvy podľa ČI. II bod l tejto zmluvy a
vyúčtovať držiteľovi odpadu všetky náklady s tým spojené, predovšetkým náklady na
dopravu.

4. Nakoľko držiteľ odpadu ako pôvodca odpadu nemá vhodné technické zabezpečenie
na využitie odpadov, zabezpečí zhotoviteľ využitie častí alebo zvyškov odpadu ako
zdroj druhotnej suroviny. Fyzickým prevzatím odpadu sa zhotovte!' stáva držiteľom
využiteľnej zložky odpadu.

ČI. VIII.
Miesto plnenia

1. Miestom plnenia pri odbere je odberné miesto držiteľa odpadu uvedené vo výzve
adresovanej zhotoviteľovi. Miestom zhromažďovania odpadu je areál Strediska
triedenia odpadov situovaný v komplexe Spaľovne odpadov v Košiciach.

Cl. IX.
Osobitné dojednania

1. Kontaktné osoby pre plnenie predmetu zmluvy:

Ing. Marek Gmuca
tel. 055 / 7270 790, 0918 696 192, ťax 055 / 7270 751, e-mail: gmuca@kosit-as.sk

Mgr. Ľudovít Mihálik
tel. 055 / 7270 742, 0907 548 630, fax 055 / 7270 751, e-mail: mihalik@kosit-as.sk

2. Reklamácie týkajúce sa poskytnutých služieb si držiteľ odpadu môže uplatniť v lehote
do 30 dní písomne na adresu spoločnosti KOSIŤ a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice,
Mgr. Ľudovít Mihálik.
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Cl. X.
Záverečné ustanovenia

1. Všetky ustanovenia medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú výslovne dohodnuté v tejto
zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Prílohou a zároveň neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné
podmienky spoločnosti KOSIŤ a.s., ktoré sú záväzné pre obidve zmluvné strany, pokiaľ
v zmluve nieje uvedené alebo zmluvnými stranami dohodnuté inak.

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží
po l rovnopise. Každý rovnopis má hodnotu originálu.

4. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané písomnou formou
a podpísané oboma zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy zodpovedá slobodne, určito a vážne
vyjadrenej vôli zmluvných strán. Na znak súhlasu s jej obsahom ju po prečítaní
vlastnoručne podpisujú.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
24. 4. 2014.

V Košiciach dňa 24. 4. 2014 V Košiciach dňa Ľ.l:.. 2014

Zhotovíte!' Držiteľ odpadu

ACROPODNIKSLA:HOZ,Spol$r,o.
Hlavná 480

076 64 Zemnlind-r, T r -^LmP'inska leplica
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