KÚPNA ZMLUVA č. : 66600035
o výkupe vyzberaného nepoužiteľného papiera v zmysle náležitostí zákona Č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.
o

OBEC POHRANICE
Dátum

Čl. I
ZMLUVNÉ S~NYíslo
1. Predávajúci

Názov
Sídlo
Zastúpený
Osoby oprávnené k zastupovaniu
Telefón, fax
Email

~~~hyilisty:
Obec Po hran.W&l--

1 5. APR. 2014
Číslo

SpiSU

Vybavuje
...a....

•

Pohranice 185,95102 Pohranice
Bc. Ladislav Hajdu - starosta obce
Bc. Ladislav Hajdu - starosta obce
03717 871 201; 03717 871213
st.pohranice@mail.t-com.sk
zspohranice@gmail.com
IČO 00308382
DIČ 2021252772
Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s,
Číslo účtu 0985170003/5600

2. Kupujúci
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Korytovská 20, 95141 Lužianky
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
Mgr. Peter Urbanek
0903 270 142
03717723050
urbanek@envigeos.sk
31434347, SK2020405893
Okresný súd v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
33071N
Bankové spojenie Sberbank Slovensko, a.s,
Číslo účtu 4220114606/3100

Obchodný názov
Sídlo
Zastúpený
Osoby oprávnené k zastupovaniu
Osoba zodpovedná za veci
technického charakteru
Telefón, fax
Email
IČO, IČ DPH
Zapísaná v obchodnom registri

Čl. II
POVINNOSTI PREDÁ VAJÚCEHO
1. Odovzdávať zberový papier vo svojich priestoroch kupujúcemu pravidelne vždy po
predchádzajúcej telefonickej alebo písomnej dohode s kupujúcim,
2. Miesto odovzdania zberového papiera je: Základná škola - Pohranice 444, 951 02
Pohranice,
3. Predávajúci určí zodpovednú osobu ť.!{-~r!P!.~.A.4r.!!{-!Y!
.. .ťoj!.~!.lJ.ľ.4...::..r.~lJ.lj!f~!:~!!.J/f.l!.l.Y.,
ktorá bude na základe preberacieho protokolu odovzdávať zberový papier
kupujúcemu. Zodpovedná osoba bude komunikovať s kupujúcim prostredníctvom:
.

l

a. e-mailu, resp.,
b. telefonicky.
4. Odovzdávať papier, ktorý je vytriedený t.j. bez prímesí acudžorodých

zložiek,

5. Zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu majetku kupujúceho v areáli predávajúceho.

Čl. III
POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

1. Poskytovať bezplatne predávajúcemu
papier,

vhodnú nádobu (kontajner) na nepoužiteľný

2. Na vlastné náklady zabezpečiť odvoz nádoby (kontajnera) na základe telefonickej
výzvy kupujúceho resp. ním poverenej zodpovednej osoby,
3. Vystaviť preberací protokol na preberaný papier. Na základe preberacieho protokolu
sa kupujúci stáva novým majiteľom odovzdaného papiera a preberá plnú
zodpovednosť za ďalšie nakladanie s ním,
4. Zabezpečiť váženie odobratého nepoužiteľného papiera na certifikovanej váhe,
5. Kupujúci hodnoverne preukáže predávajúcemu
potreby Recyklačného fondu,
6. Poskytnúť predávajúcemu svoje oprávnenie
správy vykonávať dohodnutú činnosť,

recykláciu odobratého papiera pre
udelené príslušným

orgánom

štátnej

7. Kupujúci bude s predávajúcim komunikovať prostredníctvom:
a. e-mailu, resp.,
b. telefonicky.

Čl. IV
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
l. Cena za zberový papier bude vždy vopred písomne dohodnutá pred plánovaným
odberom podľa aktuálnych výkupných cien. Cena bude udávaná v eurách za tonu,
2. Celková cena sa bude vypočítaná ako súčin množstva odobratého papiera v tonách
a vopred dohodnutej ceny podľa bodu 1. tohto ČL. IV,
3. Kupujúci sa zaväzuje v lehote do 10 pracovných dní od zrealizovaného odberu
zaplatiť čiastku bezhotovostným platobným príkazom na bankový účet podľa bodu l.
a bodu 2. tohto Čl. IV.

Čl. V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
l. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a uzatvára sa na dobu neurčitú,

2

2. Ktorákoľvek zmluvná strana moze od zmluvy odstúpit' bez udania dôvodu
s výpovednou lehotou jeden mesiac, pričom výpovedná lehota začne plynúť od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy bola doručená výpoveď druhej strane,
3. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočňované po dohode
zmluvných strán formou písomných dodatkov potvrdených oboma stranami,

oboch

4. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo
potvrdzujú vlastnoručným podpisom,
5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, po jednom exemplári pre každú zmluvnú
stranu.

V .. 2(J,~.f~:'((!f?(
..., dňa.

12.-..0.3:. J uf 1

V Lužiankach, dňa

\
iatka/Podpis kupujúceho
VI-GEOS Nitra s.r.o.
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.

