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KÚPNA ZMLUVA 
evidovaná pod označením č. 2018-RZM-005-00040 (u kupujúceho) a pod označením č. 28/2018 (u 

predávajúceho) 
uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb. (Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov) 

Zmluvné strany: 

PREDÁVAJÚCI : 

IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Č. účtu: 
Štatutárny zástupca: 

V zastúpení: 
Telef. kontakt: 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 
Kvačalova 2 
O 1 1 40 Ži lina 

36 007 099 
SK 2020447583 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
SK 19 0900 0000 0050 3504 4524 
Ing. Ján Barienčík, PhD„ konateľ spoločnosti 

Ing. Pavol Birčák 
0905 435 791 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri v Žiline .. odd.:Sro, vložka č .3 5 10/L 
Ďalej len „ PREDÁVAJÚCI" 

KUPUJÚCI: 

IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
č. účtu: 
Štatutárny zástupca: 

V zastúpení: 
Telef. kontakt: 

ŽP EKO QELET a.s. 
Českos lovenskej armády 1694/4 
036 O 1 Martin 
Prevádzka : Žilina 
36 421 120 
SK 2021854450 
ČSOB, a.s. Žiar nad Hronom 
SK41 7500 0000 0040 O 151 23 72 
Ing. Roman Veverka, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Ing. Miroslav Majer, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ 
Ing. Juraj Bulla, vedúci strediska 
0903 554 567 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. :Sa, Vložka č íslo : 10437/L 
Ďalej len „ KUPUJÚCI" 

Článok 1. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom zmluvy je predaj odpadu podľa STN 420030 a STN 42 1331 - 1 O kusov jazdených trolejbusov. 
Predávajúci sa zaväzuje odpredať kupujúcemu farebné kovy, oceľový a liatinový odpad (ďalej len odpad) 
správne zaradený v zmysle platného katalógu odpadov a previesť na neho vlastnícke právo k odpadu. 
Kupujúci sa zaväzuj e odpad prevziať a ďal ej s ním nakladať v súlade s právnymi predpismi platnými pre 
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oblasť odpadového hospodárstva. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za odpad predávajúcemu dohodnutú kúpnu 
cenu. 

2. Predávajúci prehlasuje. že na predmete kúpy podľa bodu 1 tohto článku neviaznu žiadne právne vady, 

a že nie je zaťažený právami tretích osôb. 
Článok II. 

DODACIE PODMIENKY, EXPEDÍCIA, DOPRAVA 

1. Nakládku, dopravu a všetky ostatné náležitosti s tým súvisiace zabezpečuje kupujúci po dohode s 

predávajúcim. Prípravu trolejbusov na odvoz a samotný odvoz všetkých trolejbusov z priestoru 

predávajúceho zabezpečí kupujúci najneskôr do 45 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej 

zmluvy. Predávajúci poskytne kupujúcemu súčinnosť. 

2. Miestom určenia dodávky je: ŽP EKO QELET a.s. stredisko Žilina. 

Článok III. 
POVINNOSTI KUPUJÚCEHO A PREDÁVAJÚCEHO 

1. Predávajúci sa zaväzuje odpredať kupujúcemu farebné kovy, oceľový a liatinový odpad z 1 O kusov 

jazdených trolejbusov podľa druhov uvedených č v Prílohe. 2 v kvalite zodpovedajúcej danému druhu 

odpadu uvedenému v platnom katalógu odpadov. 

2. Termín dodania si dohodnú zmluvné strany telefonicky na č. tel. : 0903 554 567 alebo emailom: 

zi 1 ina@ekoqelet.sk 

3. Predávaj úci zodpovedá za to, že odpad nie je kontaminovaný nebezpečnými látkami a neobsahuje bielu 

techniku, výbušniny, rádioaktívny materiál , nerozpálené tlakové resp. uzavreté tlakové nádoby. V opačnom 

prípade kupujúci odpad preberie, a predmetná zásielka sa pretriedi a zneč i stenie bude od písané z hmotnosti 
zásielky. V prípade, že kupujúci odpad nepreberie, všetky náklady súvisiace s prepravou a vrátením odpadu 

znáša predávajúci. 

4. Kvalita, množstvo a zatriedenie dodávok odpadu bude posudzovaná zamestnancami fy . .ŽP EKO QELET a.s. 

resp. konečným prijímateľom a výsledok bude akceptovaný predávajúcim. 

5. Kupujúci vystaví preberací protokol na každý trolejbus samostatne a do 30 dní od prevzatia posledného 

trolejbusu doručí predávajúcemu písomný doklad - vážny lístok s KČO, hmotnosťou a prehlásením, že bol 

zlikvidovaný v súlade s platnou legislatívou SR. 

Článok IV. 
POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO PRJ DODANÍ NA STREDISKÁ ŽP EKO QELET A.S. 

1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú výlučne a len na prípady dodania odpadu predávajúcim priamo na 
strediská kupujúceho, pri ktorých je nevyhnutný pohyb a prítomnosť zamestnancov predávajúceho a jeho 

vozidiel v priestoroch kupujúceho. 

2. V prípade, že sa budú zdržiavať zamestnanci predávajúceho v priestoroch kupuj úceho, sú povinní dodržiavať 

právne predpisy Slovenskej republiky najmä: 
• zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a ďalš i e 

právne požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných právnych 

predpi sov a požiadaviek systému riadenia bezpečnosti práce podľa STN OHSAS 18001 , 

• zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení, 

• platné právne požiadavky v oblasti starostlivosti o životné prostredie. 

3. Predávajúci pri dodaní odpadu na strediská kupujúceho zodpovedá za všetku škodu spôsobenú kupujúcemu 

porušením všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä predpisov upravujúcich bezpečnosť a 
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ochranu zdravia pri práci a ochranu obyvateľstva pred požianni a taktiež porušením všetkých interných 
predpisov kupujúceho, s ktorými bol predávajúci preukázateľne oboznámený. 

4. Ak predávajúci vstupuje do priestorov/objektov kupujúceho a lebo zabezpečuje dodávku prostredníctvom 
prepravnej firmy, je povinný na požiadanie predávajúceho preukázať platné poistenie proti škodám 
spôsobeným zamestnancom pri práci a poistenie proti škodám spôsobeným prevádzkou motorových 
vozidiel. 

5. Predávajúci berie na vedomie, že zamestnanci predávajúceho nebudú vpustení do priestorov a/alebo objektov 
kupujúceho bez povinnej výbavy - ochranná prilba, ochranné oku liare, pracovné rukavice, pracovný odev 
(montérky), pracovná obuv. Pred vstupom do priestorov a/alebo objektov kupujúceho musí mať osádka 
povinnú výbavu oblečenú, obutú a použitú. V prípade, že tak osádka vozidla neučiní, bude vykázaná 
z priestorov a/alebo objektov kupujúceho. Motorové vozid lá s výklopnou korbou musia mať v kabíne 
nainštalovaný funkčný zvukový a svetelný indikátor vyklopenia korby. 

Článok V. 
KÚPNA CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY, INÉ 

1. Kúpna cena bude stanovená podľa cenovej ponuky zo dňa 30.07.2018 aje vo výške 14 070,00 EUR za IO ks 
trolejbusov. V cenovej ponuke je stanovená cena bez DPH. Cenová ponuka je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
kúpnej zm luvy označená ako Príloha č. 2. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu odpad špecifikovaný v č l ánku 1. tejto zm luvy. Presné množstvo 
dodaného odpadu bude uvedené na vážnom lístku. 

3. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu bankovým prevodom s lehotou splatnosti do 14 dní od 
doručenia zá lohovej faktúry kupujúcemu ak sa nedohodnú inak. Po pripísaní fakturovanej kúpnej ceny na 
účet predávajúceho predávajúci bezodkladne dohodne písomne (e-mailom) so zodpovednou osobou 
kupujúceho podľa č lánku III. bod 2 tennín prevzatia trolejbusov. 

4. Faktúra - dai1ový doklad. ktorú vystaví predávajúci , musí obsahovať okrem náležitostí v zmysle platného 
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH (potrebné uvádzať odkaz: Dodanie tovaru podľa § 69 ods. 12) tiež : 

• obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ zm luvných strán, 
• číslo zm luvy, čís lo faktúry, 
• deň vystavenia faktúry, der1 splatnosti faktúry, 
• označenie predmetu plnenia (t.j. fakturácia za odpredaj 1 O ks trolejbusov podľa uzatvorenej kúpnej 

zm luvy č. 20 l 8-RZM-005-00040 u kupujúceho a č. 28/20 18 u predávajúceho), 
• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
• fakturovanú sumu, 
• pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 
• ďalš ie údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava SR, najmä zákon č.222/2004 Z.z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

5. Ak faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti , a lebo 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. 

6. Predávajúci vystaví faktúru na adresu: ŽP EKO QELET a.s. 
Českos lovenskej armády 1694/4 
036O1 Martin 

7. Faktúru zašle na adresu prevádzky Žilina: Kamenná 15, 010 01 Ži lina . 
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- .) -



Článok VI. 
SANKCIE 

1. Ak je kupujúci v omeškaní s platením faktúry, alebo dokladu ju nahrádzajúcom, môže predávajúci vystaviť 
zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

2. V prípade, že predávajúci je v omeškaní s dodaním odpadu, je kupujúci oprávnený od predávajúceho 
požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z kúpnej ceny za každý začatý deň omeškania. 

Článok VII. 
BEZPEČNOSŤ OSÔB 

1. Za bezpečnosť, dodržiavanie všetkých platných predpisov v oblastí bezpečnosti , pouz1vanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov sú zodpovední kupujúci a predávajúci v zmysle platných predpisov. 

Článok VIII. 
ZÁNIK ZMLUVY 

1. K ukončeniu tejto zmluvy môže dôjsť aj na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán. 

2. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
Odstúpením od zm luvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zm luvy je 
preukázateľne doručený druhej zmluvnej strane. 

3. Kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade ak predávajúci vstúpil do likvidácie, na jeho 
majetok bol vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo je na jeho majetok zahájené exekučné konanie 
alebo k došlo k preukázanému porušeniu právnych predpisov Slovenskej republiky, Európskych 
spoločenstiev a platných Slovenských technických noriem. 

4. Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou, pričom výpoveď musí byt' písomná a musí 
byt' doručená druhej strane. Výpovedná doba je jednomesačná a začína plynúť dňom doručenia výpovede. 

5. Táto zmluva končí aj uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná. 

Článok IX. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto kúpna zm luva sa uzatvára na dobu do 30.09.2018 a nadobúda platnosť dňom podpísania oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke 
predávajúceho podľa § 47 al zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopÍňa zákon č. 40/ 1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zm luvy podľa § 5 al a Sb/ 
zákona č.211 /2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

2. Akékoľvek zmeny kúpnej zmluvy budú vykonané písomne a schválené obidvoma zmluvnými stranami. 
formou číselne označených doplnkov k tejto kúpnej zmluve. 

3. V prípade nutných zmien v priebehu plnenia kontraktu v cenovej oblasti a oblasti množstva môžu zmluvné 
strany dohodnúť ich zmenu. 

4. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 

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. 
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7. Predávajúci prehlasuje. že je nepochybným vlastníkom predmetu kúpy aje s ním oprávnený nakladať v 
zmysle platného zákona o odpadoch. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha čís lo 1 „ Prehlásenie pre nakladanie s odpadmi". 

9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie uvedené v kúpnej zmluva a prís lušných dodatkoch sú dôverné 
a o ich obsahu nebudú informovať tretie strany. Ďalej sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, 
aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že 
zastávaj ú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svoj ich vlastných 
zamestnancov a zmlu vných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonm i. 

IO.Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že túto zmluvu uzatváraj ú slobodne, vážne, bez omylu, nie v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, že sú plne spôsobilé na právne úkony a prejavom ich slobodnej, vážnej 
zrozumite ľnej a urč itej vôle je vlastnoručné podpísanie tejto kúpnej zmluvy. 

11 .Kúpna zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, 2 ks pre predávajúceho a 1 ks pre kupujúceho. 

12.Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zml uvy (a jej prípadných zmien 
č i doplnkov), vrátane sporov o j ej platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane akýchkoľvek nárokov z nej 
vyplývaj úcich alebo s ňou súvisiacimi vrátane nároku na náhradu spôsobenej ujmy alebo škody, budú 
predl ožené na rozhodnutie všeobecnému súdu Slovenskej republiky, ktorému týmto bodom tejto zmluvy 
zmluvné strany v zmysle ich vzájomnej dohody, zakladajú právomoc. 

V Hliníku nad Hronom, di'la 13.08.2018 V Žiline, diía .. ~P. .. ~t .!:.P.!t .. 

Za kupujúceho: Za predávajúceho: 

1 ng. Roman Veverka, Ing. Ján Barienčík,Ph D. , konateľ spo ločnosti 
predseda predstavenstva a generá lny ri aditeľ 

Ing. Miroslav Majer, 
č len predstavenstva a obchodný r iaditeľ 
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Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve č.2018-RZM-005-00040 

Prehlásenie pre nakladanie s odpadmi 

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 

Sídlo: Kvačalova 2, 011 40 Žilina 

IČO: 36 007 099 

Zodpovedný zástupca (osoba oprávnená konať pri nakladaní s odpadmi): 

Meno a priezvisko: Hi r Ho111 k .f\,„z:k.vvc\ -

Adresa trvalého pobytu: 

Číslo dokladu totožnosti: „„ ........ „„.„„.„„„.„.„„.„ .. „.„.-„.„.„„„„ .... „„ .. „ ...... „„„ ... „ ......... „ ...... „„ ... .. „„ .. „.„ .. . . 

Funkcia: S4 h'\ o~+--t +i.-1y - r <Ij lV<l. n-} 

Prehlásenie : Prehlasujeme, že náš podnikateľský subjekt je v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení oprávnený nakladať s druhom odpadu, ktorý dodávame spoločnosti ŽP EKO QELET a.s„ 

Toto prehlásenie je vystavené pre nášho odberateľa ŽP EKO QELET a.s. pre splnenie povinností podľa § 
16 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch 

V Žiline 

Dňa: ~0 . 2 Jv1 J Podpis a pečiatka: .„.„ „.„ ...... „.„ „„ .. „ .. „ „ „ .. „. „„ „„ „ 

IČO : 36 421 120 internet: http://www.ekoqelet.sk 
DIČ: 2021854450 
IČ DPH: SK2021854450 
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ŽP EKO QELET a.s. , Československej armády 1694/4, 036 01 Martin 

... .... 

~"" ((,A. Obchodný register Okresného súdu Ži 1 ina, Oddiel: Sa, Vložka číslo : 1043 7 / L 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 
Ing. Ján Barienčík, PhD„ konateľ spoločnosti 
Kvačalova 2 

011 40 Žilina 

Vybavuje: Ing.Juraj Bulla, tel. č.:0903 554 567e-mail:jbulla@ekoqelet.sk 

Vec: Obchodná verejná súťaž - cenová ponuka 
Odpredaj trolejbusov za účelom ich ekologickej likvidácie. Príloha č.2. 

Zasielame Vám cenovú ponuku pre nasledovné druhotné suroviny: 

1. Oceľový šrot 

Druh odpadu, charakteristika: Cena v EUR: 
Druh t6.00 - vyradené trolejbusy 
neupravenj• kov. odpad ťažký, nadrozmerné kusy 

Evid.!'. 2t6 koda t4Tr t4n výr.!'.: tl991 t 005,00 
220 koda t4Tr 14n 11995 1 005,00 
231 koda t5Tr 10n 12422 t 507,50 
232 kod a ISTr ton 12423 1 507,50 
235 koda t5Tr i on t 2835 t 507,50 
239 koda t5Tr t on 13004 t 507,50 
240 koda t5Tr ton 13005 1 507,50 
24t Škoda tSTr ion 13072 t 507,50 
242 Škoda tSTr ton t3073 1 507,50 
243 Škoda t5Tr IOn t3074 1 507,50 

1 Spolu : t4 070,00 1 

III. Technické podmienky 

- všetky náklady spojené s manipuláciou vyradených trolejbusov hradí kupujúci 
- bezplatne zabezpečíme odvoz kovového odpadu najneskôr do 45 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

kúpnej zmluvy 
- náklady spojené s likvidáciou komunálneho a nebezpečného /NO/ odpadu hradí kupujúci 
- podmienkou je vysušenie vozidiel pred konečnou likvidáciou - NO - olejové náplne, likvidáciu zabezpečíme 
- poskytneme poradenskú činnosť v oblasti skladovania a triedenie druhotných surovín 

IV. Obchodné podmienky 

- jednotková cena je bez DPH, 
- kvalita a zatriedenie dodávok bude posudzovaná zamestnancami spoločnosti , stredisko Žilina 
- kupujúci vystaví potvrdenie vážny lístok (druh, množstvo, jednotková cena), ktorý doručí predávajúcemu 
- kupujúci uhradí zálohovú faktúru vo výške uvedenej v cenovej ponuke do 14 dní od doručenia faktúry bankovým 

prevodom na účet predávajúceho 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel Sa, vložka č. 10437/L 
Bankové spojenie: ČSOB Žiar nad Hronom, čís lo účtu: 4001512372/7500 
IČO : 36 42 1 120 Tel: 045 / 676 27 82 E-mail: ekoqelet@ekoqelet.sk 
IČ DPH: SK202 l 854450 Fax: 045 / 676 27 81 www.ekoqelet.sk 
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