KÚPNA ZMLUVA č.
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
zmien a doplnení (ďalej aj ako „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:
KUPUJÚCIM:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
v mene ktorej koná:
zápis v Obchodnom registri:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):
(ďalej aj ako „kupujúci“)

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

a
PREDÁVAÚCIM:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
v mene ktorej koná:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
00 603 481
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

bankové spojenie:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IBAN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SWIFT (BIC):
(ďalej aj ako „predávajúci“)
(predávajúci spolu s kupujúcim ďalej aj ako „zmluvné strany“, alebo „strany“)
Článok I.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom zmluvy je predaj hnuteľného majetku predávajúceho, a to neupotrebiteľný kovový odpad
podľa tabuľky č. 1:
položka č.

1
2
3
4
5
6
7
8

názov položky

j.c. z ponuky [EUR/t]

drobné koľajivo
zábradlie
skrine
trakčné stožiare h=8,5m, 200 ks
presklená zástavka
napájacie káble - AL jadro
koľajnice
meď

množstvo [t]

111,83
16,48
1,23
142
0,5
21,78
367,76
9,09
suma

spolu [EUR]

-

tabuľka č.1
Predaj odpadu sa realizuje v zmysle STN 420030 a STN 421331. Predávajúci sa zaväzuje odpredať
kupujúcemu oceľový odpad a farebné kovy (ďalej len „odpad“) podľa tabuľky č. 1 zaradený
v zmysle platnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, a previesť na neho vlastnícke právo k odpadu. Kupujúci sa
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zaväzuje odpad prevziať a ďalej s ním nakladať v súlade s právnymi predpismi platnými pre oblasť
odpadového hospodárstva.
2. Predávajúci prehlasuje, že na predmete kúpy podľa bodu 1 tohto článku zmluvy neviaznu žiadne
právne vady, a že nie je zaťažený právami tretích osôb.
3. Predávajúci touto zmluvou a za podmienok v nej uvedených odpad kupujúcemu predáva, kupujúci
touto zmluvou a za podmienok v nej uvedených odpad od predávajúceho kupuje.
4. Kupujúci je povinný odpad dodaný bez právnych vád prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu
dohodnutú kúpnu cenu v zmysle bodu č. 1, tabuľky č.1.
5. Množstvá odpadu uvedené v tabuľke č. 1 sú približné. Skutočné množstvo bude známe po dodaní
všetkých vážnych lístkov.
Článok II.
DODACIE PODMIENKY, EXPEDÍCIA, DOPRAVA
1. Nakládku a dopravu odpadu a všetky ostatné náležitosti s tým súvisiace zabezpečuje kupujúci.
Odpad bude dopravovaný nákladnou automobilovou dopravou.
2. Pri dodaní odpadu nákladnými automobilmi je možné naložiť len jeden druh odpadu.
3. Predávajúci sprístupní odpad na odvoz v pracovných dňoch od 7:00 – 14:00.
Článok III.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Predávajúci sa zaväzuje odpredať kupujúcemu odpad, zaradený v zmysle platnej vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov a slovenských technických noriem STN 420030 a STN 421331. Jednotlivé druhy
odpadu sú uvedené v tabuľke č. 1.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že množstvo, kvalita a zatriedenie dodávok odpadu bude posudzované
spoločne zodpovednými zamestnancami kupujúceho a predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje
akceptovať výsledok posúdenia. Podkladom k fakturácii predávajúceho sú vážne lístky v zmysle
bodu 3 tohto článku.
3. Kupujúci odvezie a odváži položku železného šrotu č. 1 až č. 7 uloženú v kontajneroch na kontrolnej
váhe predávajúceho vo vozovni Jurajov dvor a následne na váhe kupujúceho. Vážne lístky, ktoré
budú podkladom pre fakturáciu, budú vystavené kupujúcim na základe údajov z váhy kupujúceho.
Váha predávajúceho bude slúžiť na kontrolu. Po odvoze položky č. 1. je kupujúci povinný do 2
pracovných dní odovzdať vážne lístky predávajúcemu, ktorý následne do 5 pracovných dní vystaví
faktúru. Kupujúci je povinný uhradiť faktúru do 10 pracovných dní po jej doručení do sídla
kupujúceho na účet predávajúceho.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať váhu odpadu zistenú úradným vážením kupujúcim.
V prípade znečistenia bude váha znečistenia odpočítaná od hmotnosti dodaného odpadu.
5. Termín odberu si predávajúci dohodne s kupujúcim na tel. č.: 0903 985 966 e-mail:
marek.jasicek@bratislava.sk
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Článok IV.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Kúpna cena je stanovená podľa čl. I, bod 1 na základe skutočného množstva a druhu dodaného
odpadu. Uvedená cena je bez DPH.
2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu predávajúcemu postupom podľa článku III bod 3 tejto zmluvy.
3. Jednotlivé faktúry vystavené predávajúcim musia okrem náležitostí v zmysle platného zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“)
(potrebné uvádzať odkaz: Dodanie tovaru podľa § 69 ods. 12) tiež obsahovať nasledujúce údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ zmluvných strán,
číslo zmluvy, číslo faktúry,
deň vystavenia faktúry, deň splatnosti faktúry,
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
fakturovanú sumu,
pečiatku a podpis oprávnenej osoby,
označenie položky v zmysle tabuľky č. 1,alebo alternatívne formulácia: označenie odpadu,
ďalšie údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava SR, hlavne zákon o DPH,
vážny lístok,
hmotnosť zhodnú s hmotnosťou na vážnom lístku,
druh odpadu,
jednotkovú cenu za určený druh odpadu.

4. Ak faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, alebo ak v nej budú uvedené nesprávne
údaje, je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu v lehote splatnosti spolu s uvedením
chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť
od doručenia novej, správne vystavenej faktúry kupujúcemu.
5. Predávajúci vystaví faktúru na adresu:

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

6. Predávajúci zašle faktúru na adresu:

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

7. Predávajúci sa zaväzuje, že pohľadávky resp. záväzky vznikajúce z plnenia tejto zmluvy, nebude
postupovať tretím osobám bez súhlasu kupujúceho.
Článok V.
SANKCIE
1. Ak je kupujúci v omeškaní s platením faktúry, alebo dokladu ju nahrádzajúcom, môže predávajúci
vystaviť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2. Odpad bude prístupný v pracovných dňoch v čase 6:00 – 14:00 h. V prípade, že predávajúci je
v omeškaní so sprístupnením odpadu, je kupujúci oprávnený od predávajúceho požadovať zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý započatý deň omeškania.
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Článok VI.
BEZPEČNOSŤ OSÔB
1. Za bezpečnosť, dodržiavanie všetkých platných predpisov v oblastí bezpečnosti a ochrany zdravia,
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov sú zodpovední kupujúci a predávajúci
v zmysle platných predpisov.
2. V prípade, že sa budú zdržiavať zamestnanci predávajúceho v priestoroch kupujúceho, sú povinní
dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky najmä:
a) zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a ďalšie
právne požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných právnych
predpisov a požiadaviek systému riadenia bezpečnosti práce podľa STN ISO 45001,
b) zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení,
c) platné právne predpisy v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
3. Predávajúci smie vstupovať do priestorov Kupujúceho len v sprievode Kupujúceho a po vopred
oznámenom termíne.
Článok VII.
ZÁNIK ZMLUVY
1. Každá zo zmluvných strán má právo túto zmluvu ukončiť iba spôsobmi a za podmienok uvedených
v tomto alebo v inom článku tejto zmluvy.
2. Táto zmluva zanikne:
a) okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán, ktoré vyplývajú z jej
obsahu a všeobecne záväzných právnych predpisov aj
b) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo
c) písomnou výpoveďou, alebo
d) písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou.
Ad b) V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto
dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné
nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia
druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
Ad c) Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou, pričom výpoveď musí byť
písomná a musí byť doručená druhej strane. Výpovedná doba je jednomesačná a začína
plynúť dňom doručenia výpovede.
Ad d) Ak ktorákoľvek zmluvná strana koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo právnymi predpismi
a na predchádzajúcu písomnú výzvu druhej zmluvnej strany toto konanie a jeho následky v
určenej lehote neodstráni, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť.
Predchádzajúca písomná výzva druhej zmluvnej strany nie je potrebná v prípade odstúpenia
od zmluvy zo strany druhej zmluvnej strany v prípade podstatného porušenia zmluvy.
Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky
odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od
zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa úroku z omeškania, zmluvných pokút,
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ochrany informácií a ustanovenia týkajúce sa tých práv a povinností, z povahy ktorých
vyplýva, že majú trvať aj po odstúpení od zmluvy.
3. Na právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho
vyplývajúcich sa primerane vzťahuje § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov.
4. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení niektorej
zo zmluvných strán (napr. vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie, vstup do likvidácie,
zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene niektorej zo zmluvných strán) alebo
akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto zmluvy, je dotknutá zmluvná strana
povinná oznámiť tieto skutočnosti druhej zmluvnej strane najneskôr do desať (10) dní odo dňa, kedy
tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v
dôsledku porušenia tejto povinnosti a táto má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu porušenia
povinnosti.
5. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné v lehote do jedného (1)
mesiaca od ukončenia účinnosti zmluvy vysporiadať všetky svoje zmluvné záväzky v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou.
Článok VIII.
DORUČOVANIE
1. Za kupujúceho a predávajúceho sú určené osoby, zodpovedné za vzájomný kontakt medzi stranami,
ktoré budú koordinovať a dohliadať na plnenie tejto zmluvy.
Za kupujúceho:
Titul, meno a priezvisko:
Pozícia:
Telefón:
E-mail:

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Za predávajúceho:
Titul, meno a priezvisko: Ing. Marek Jašíček
Pozícia: Samostatný odborný referent
Telefón: 0903 985 966
E-mail: marek.jasicek@bratislava.sk
2. Akékoľvek oznámenie, upovedomenie, žiadosť alebo výzva (ďalej len „písomnosť“) vzťahujúca sa
na túto zmluvu bude vyhotovená písomne a doručená osobne alebo zaslaná ako doporučený list s
doručenkou poštou alebo zaslaná kuriérskou službou na poslednú známu adresu sídla alebo na
poslednú známu adresu pre poštový styk druhej zmluvnej strany alebo odoslaná faxom, prípadne emailom.
3. Pri doručovaní osobne alebo prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby sa doručenie považuje
za účinné odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe druhej zmluvnej strany. Účinky doručenia
písomnosti sú na účely tejto zmluvy zachované aj vtedy, (I) ak si adresát príslušnú písomnosť
nevyzdvihol v odbernej lehote, v tomto prípade účinky doručenia nastávajú dňom, keď
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nevyzdvihnutú písomnosť pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku, alebo (II) ak jej
prevzatie adresát bezdôvodne odmietol.
4. Až do ďalšieho oznámenia sú adresy a kontaktné údaje zmluvných strán platné podľa špecifikácií
zmluvných strán v záhlaví tejto zmluvy.
Článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.04.2020 a nadobúda platnosť dňom podpísania
oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
predávajúceho podľa ustanovení § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto kúpna zmluva sa môže meniť a dopĺňať iba písomnými, vzostupne
číslovanými dodatkami odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami, inak je zmena zmluvy neplatná.
3. V prípade nutných zmien v priebehu plnenia zmluvy v cenovej a množstevnej oblasti môžu zmluvné
strany dohodnúť ich zmenu formou dodatku k zmluve.
4. Táto zmluva a právne vzťahy vzniknuté v súvislosti so zmluvou sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky, najmä však zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
5. Táto kúpna zmluva je záväzná i pre právnych nástupcov zmluvných strán.
6. Kupujúci svojim podpisom tejto kúpnej zmluvy potvrdzuje, že má vo svojom predmete činnosti
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi.
7. Predávajúci prehlasuje, že je nepochybným vlastníkom predmetu kúpy a je s ním oprávnený
nakladať za účelom jeho predaja.
8. Akékoľvek nároky, rozdielne názory alebo spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou,
sa zmluvné strany pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde vo vzniknutom spore k dohode
zmluvných strán, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená obrátiť sa s návrhom na príslušný
všeobecný súd Slovenskej republiky.
9. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú spôsobilé vlastnými právnymi úkonmi
nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v plnom rozsahu, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená
a že túto zmluvu podpisujú na základe vlastného rozhodnutia, bez tiesne a nátlaku. Zmluvné strany
ďalej prehlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich vážnu, slobodnú, určitú a zrozumiteľnú vôľu. Zmluvné
strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na dôkaz toho
ju potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi osoby oprávnené konať v mene každej zmluvnej
strany.
10. Ak sa jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy stanú úplne alebo čiastočne neplatnými alebo ak v tejto
zmluve nejaké ustanovenia úplne chýbajú, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto
zmluvy. Namiesto neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia dohodnú zmluvné strany také platné
ustanovenia, ktoré najviac zodpovedajú zmyslu a účelu neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky predchádzajúce ústne a písomné vzájomné dohody/zmluvy
týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, ku ktorým došlo pred uzavretím tejto zmluvy a ktoré sa nestali
obsahom tejto zmluvy, dňom účinnosti tejto zmluvy v celom rozsahu strácajú platnosť a účinnosť.
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12. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý
má platnosť a právnu silu originálu za podmienky, že sa obsahovo úplne a bez výnimky zhoduje so
zmluvne dojednaným textom, na ktorom sa zhodli strany a že je opatrený originálnymi podpismi,
príp. odtlačkami pečiatok strán. Z uvedených štyroch (4) rovnopisov tejto zmluvy dostane každá
strana dva (2) jej rovnopisy.

V ................................., dňa ...........................

V..........................., dňa ...........................

Kupujúci

Predávajúci

XXXXXXXXXXXXXX

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
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