RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
č.
uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
medzi
Zmluvné strany:
1. Predávajúci:
Sídlo:
OZ:
Sídlo OZ:
zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Zapísaný:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
Ul. Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
Ing. František Poleta, poverený riadením OZ Námestovo
36 038 351
SK2020087982
VÚB, a.s., D. Kubín, číslo účtu: SK06 0200 0000 0000 0120 9332
v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici,
odd. Pš, vl: 155/S, dňa 29.10.1999

/ ďalej “predávajúci“/
a
2. Kupujúcim:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
Bank. spojenie:
Zapísaný:
/ďalej „kupujúci“/

Čl. 1
Predmet zmluvy
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Predmetom zmluvy je predaj odpadov, ktoré vznikajú predávajúcemu pri manipulácii s drevom
na výrobných plochách Expedičného skladu ...................(ďalej len „ES") a ktoré kupujúci kupujú
za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Predmetné odpady sú podľa Katalógu odpadov zverejneného vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015
Z.z. v platnom znení zatriedené pod druh odpadu 02 01 07 - odpady z lesného hospodárstva,
kategórie „ ostatné odpady " označené písmenom O (ďalej v zmluve len „odpady").
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci sa zaväzuje kupovať odpady na základe osobitných
objednávok vystavených predávajúcim podľa ČL. 2 tejto zmluvy z expedičného skladu
predávajúceho podľa bodu 1.1 zmluvy, pričom kupujúci sa zaväzuje prepraviť a zhodnotiť kúpené
odpady v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
Nakládka odpadov bude v réžii predávajúceho len v tom prípade, ak odberateľ odpadu pri
realizácii prepravy bude využívať dopravné prostriedky, ktoré umožňujú vykonanie nakládky
nakladačmi s výškovým dosahom do 3 metrov výšky.
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Čl. 2
Uzatváranie objednávky
2.1

2.1

2.2

2.3

Predávajúci je počas platnosti tejto zmluvy oprávnený vystavovať kupujúcemu objednávky, ktoré
sa kupujúci zaväzuje akceptovať v súlade s ustanovením tohto článku zmluvy.
Objednávka musí obsahovať :
a. názov, sídlo objednávateľa a meno osoby oprávnenej konať v mene predávajúceho,
b. jednoznačné určenie miesta nazhromaždeného odpadu,
c. množstvo nazhromaždeného odpadu (prms),
d. koeficient prepočtu z prms na tony,
e. termín miestnej obhliadky odpadov,
f. termín realizácie odberu odpadov,
g. požiadavky na odvoznú techniku odpadov vzhľadom na reálne možnosti OZ na vykonanie
nakládky odpadu,
h. dátum vystavenia objednávky.
Kupujúci je povinný splniť objednávku riadne a včas v termíne určenom v objednávke, najneskôr
však do 7 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky kupujúcemu (osobne, poštou, faxom)
osobe určenej kupujúcim podľa Čl. 8 bodu 8.1 písm. a) tejto zmluvy.
V prípade omeškania kupujúceho s odobratím odpadu v zmysle objednávky, má predávajúci právo
uplatniť voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 25,- € za každý deň omeškania so splnením
povinnosti. Nárok na náhradu škody prevyšujúci výšku dohodnutej zmluvnej pokuty nie je týmto
dotknutý.
Objednávka sa považuje za čiastkovú kúpnu zmluvu vystavenú na základe tejto zmluvy.

Čl. 3
Kúpna cena a platobné podmienky
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

3.9

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene:
............... €/prms
bez DPH
Kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu vyfakturovanú predávajúcim v lehote splatnosti do 14
dní. Predávajúci je oprávnený fakturovať aj každé čiastočné plnenie. Kúpnu cenu kupujúci
poukáže na číslo účtu OZ Námestovo číslo SK06 0200 0000 0000 0120 9332, variabillný symbol
VS: svoje IČO, v poznámke pre príjmateľa: Platba za odpad ES.
Lehota splatnosti začína plynúť odo dňa vystavenia faktúry.
Platobná podmienka je splnená pripísaním platenej čiastky na účet predávajúceho v tejto lehote.
V prípade, že sa kupujúci dostane s úhradou kúpnej ceny do omeškania, vzniká právo
predávajúcemu účtovať úrok z omeškania v zákonom určenej výške.
Kupujúci je oprávnený postúpiť pohľadávky alebo iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči
predávajúcemu len po jeho písomnom súhlase.
Touto zmluvou dojednávajú zmluvné strany úverový limit vo výške: .............-eur
(slovom ............... eur), do ktorého môže kupujúci kupovať odpad za podmienky, že si kupujúci
riadne a včas plní svoje záväzky podľa tejto zmluvy, a teda kupujúci dodržiava platobné
podmienky v zmysle tejto zmluvy a uhrádza svoje peňažné záväzky najneskôr v lehote splatnosti
jednotlivých faktúr. Úverový limit je maximálna dlžná čiastka kupujúceho voči predávajúcemu z
faktúr vystavených podľa tohto článku zmluvy.
Kupujúci je povinný mať počas platnosti tejto zmluvy zriadený akceptovateľný zabezpečovací
prostriedok, ktorý predávajúci schválil. Zabezpečovací prostriedok musí byť minimálne na objem
úverového limitu podľa ods. 3.7 tohto článku zmluvy.
Za akceptovateľný zabezpečovací prostriedok si zmluvné strany dohodli :
• Banková záruka, neodvolateľná, s úhradou na prvé vyzvanie,
• Trvalá finančná zábezpeka zložená na účet predávajúceho, ktorú je v prípade ukončenia
platnosti tejto zmluvy povinný predávajúci vrátiť kupujúcemu najneskôr do 7 dní odo dňa
skončenia platnosti tejto zmluvy.
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Čl. 4
Doba trvania zmluvy
4.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Čl. 5
Ukončenie zmluvy
5.1

5.2.
5.3

5.4

Zmluvu môže ukončiť každá zo zmluvných strán bez udania dôvodu výpoveďou s výpovednou
lehotou tri mesiace, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej
výpovede druhej zmluvnej strane.
Kupujúci je povinný ku dňu ukončenia zmluvy odobrať všetok odpad v rozsahu doručených
objednávok podľa bodu 2.1.
Zmluva môže zaniknúť takisto dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy podľa §
344 a nasl. Obchodného zákonníka v prípade podstatného porušenia povinností ktoroukoľvek zo
zmluvných strán uvedených v tejto zmluve. Za podstatné porušenie podmienok zmluvy sa
považuje najmä :
• opakované neplnenie predmetu zmluvy na základe vystavených objednávok zo strany
kupujúceho podľa Čl. 1 tejto zmluvy,
• strata oprávnení kupujúceho vykonávať predmetnú činnosť,
• poškodenie ciest, výrobných plôch a objektov, pri ktorom vznikla predávajúcemu škoda,
• iné konanie kupujúceho, ktoré je v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi.
Zmluva zaniká pri odstúpení od zmluvy okamihom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť sa bude druhej zmluvnej strane doručovať na
adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, prípadne inú adresu vopred písomne oznámenú druhej
zmluvnej strane, pričom písomnosť sa bude považovať za doručenú aj v prípade jej neprevzatia
adresátom a vrátenia odosielateľovi. Dňom doručenia bude v takom prípade deň vrátenia zásielky
odosielateľovi.

Čl. 6
Ďalšie dojednania
6.1

6.2

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto
zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na
uzavieranie jednotlivých objednávok podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Kupujúci sa zaväzuje, že bude s predávajúcim bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých
otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť predmet plnenia podľa tejto zmluvy a že mu bude
oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý termín v zmysle platnej
objednávky.

Čl. 7.
Zodpovednosť za škodu
7.1

Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná nahradiť
škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
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Čl. 8
Spoločné a záverečné ustanovenia
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

Zmluvné strany vyhlasujú a súhlasia s tým, že zamestnancami, ktorí majú kompetenciu konať vo
veciach objednávok o poskytnutí služieb, ich zmien a ich dopĺňania prílohami v rozsahu určenom
touto zmluvou a rovnako budú osobami zodpovednými za vecnú a odbornú komunikáciu sú :
a)
za kupujúceho : …………….., tel. …………, E-mail.: ……................
b)
za predávajúceho : …………………………………………………..
Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané písomným dodatkom k
tejtozmluve po vzájomnej dohode a podpísané oprávnenými osobami zmluvných strán podľa bodu
1 a 2 tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto rámcovou zmluvou sa spravuje
Obchodným zákonníkom č.513 /1991 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany sa dohodli, že
ustanovenia v tejto zmluve sa nebudú vykladať tak, že predávajúci musí predať na základe tejto
zmluvy kupujúcemu nejaké konkrétne určené množstvo / množstvá odpadov. Zmluvné strany pre
túto zmluvu vylučujú použitie § 421 Obchodného zákonníka a skutočné množstvo, ktoré bude
dodané za obdobie platnosti tejto zmluvy bude určené výhradne predávajúcim na základe jeho
skutočných hospodárskych potrieb. Jednotlivé objednávky sa pre účely tejto zmluvy považujú za
kúpne zmluvy uzatvorené podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a
Občianskeho zákonníka.
Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží predávajúci dva
rovnopisy a kupujúci jeden rovnopis.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Námestove dňa

..................................................
kupujúci

....................................................
predávajúci
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