
Predávajúci
Názov:
Sídlo:

Zastúpená:
IČo:

DIČ:

lČ lpH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Obchodný register:
[d'alej len " predávajúci')

a

Kupuiúci
Názov:
Sídlo:
7rastúpená:
ICO:
DIČ:

fd'alej len " kupujúci')

.:

xúprua zMLlJvA
na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia

uzavretá podl'a §409 a nasl. Obchodného zákonníka

čl. t
ZMLUVNE STRANY

JRK Slovensko s.r.o,
Gallayova 1956 / 1,1, 841, 02 Bratislava
Ing. Nina Oravcová
50530950
2120371044
sK2720371044
Tatra banka, a.s.
2942055557 /1700
Okresný súd Bratislava L, oddiel Sro, vložka 1,14Bg6 /B

Materská škola
Chmelinec 7411, / 6,020 01 Púchov
Danka Černičková
36129682
2021669749

úvoonn usTANovENIA

Táto zmluva upravuje vzájomné vzťahy vznikajúce v súvislosti s predajom predmetu zmluvy predávajúcimkupujúcemu a jeho nasledoúnou p.uuáár"tou. Preáávajúci j" 
"p*ir_""^1* 

o19tou pre zber a spracovanie biologickyrozloŽitel'ného kuchvnského a rešiau.ačneno.oapadu kát. tlrr" ŽÓ or 
,0.B 

- yefl ajlicrl-ziu"Jrisny.h produktov kategórie3 v súlade s touto 
'*luuou, 

platnou l.gi;l;;i;*-ffiH;;;řilí".i,o uradným číslom coMp_BA.6 sK.

čl. tt
PREDMET ZMLUVY

2'1 Predmetom zmluvý 
):,:1'^'?k Predávajúceho dodať kupujúcemu elektrické kompoštovacie zariadenieGreenGood (GG] 02 {d'alej len komPosi*i_řji@;;; ,;;j.,"*nie_vedl,ajších živočíšnych produktov [vžp)

, , fi::?",:'j"oi,.i,T"l;í,|l#]ádenia rnŠl t. roosl2009 ;;il",;á}ln"ni, šp;;iňil;;;"é u tt. llt. zmluvy.
- elektric\ý kompostér technológie GreenGood využíva princíp termofilnej fermentácie a za pósobeniaPolYextremofilných organizmov "kmeňa 

.Firmicute"s l" 
-rJt,opn3 

splnir teJhnict<e poziadavky stanovenéNariadením ES Č,1,069 /Ž009 na spracovanie a hygienizáciu máteriatov IIL kategórie.- testovaná vzorka koneČného produktu^technóřgie cre"ncooa - sekundárn-et o 
"a-;" živín - kómpostu je vsúlade s Nariadením.komisie (EŮ] č. tizlzot,t,ki;ř;;; 

"Yřánáva 
Nariaauniu Eufrpskeho parlamenlu a Rady(Es) Č' 1'069 /2009, ktorlým 'i uŠt'nouulÝ 

?q.;r";'é. iluaíi;; !ýkajúce sa vedl,ajších živočíšnych produktov a
^ ^ 9dvodených produktov neurčených na lúdskú spotrebi. ,. '2,3 Technické parametre kompostéia sú uvedené vbrílohe č. 1 k tejto zmluve.

čt. tlI.
TERMÍN A MIESTO PLNENIA

:::g:'"jy'i zabezp.eČÍ 
.do9áYkY,dopravu a vykládku do miesta plnenia určeného v čl. III zmluvy.

n:iil7ff'r;i"iX§í"j" dodať P'ud'nut 
"'nÍu.,y 

do 7 kalendáin|.r, ari odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma

3.1
3.2



3.3
3,4

4.1

+,2

4.4

4,5

4.3

Miestom dodania predmetu zmluvy je Materská škola, Chmelinec 7477/6,020 01" Púchov.
Predávajúci sa zavázuje oznámíť kupujúcemu termín dodania predmetu zmluvy do miesta plnenia najnesl,
dni pred jeho uskutočnením.

čt. tv
CENA

Kupujúci sazavázuje za riadne a včas dodaný predmet zmluvy zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a to za podmienok
uvedených v tejto zmluve.
Cena za predmet zmluvy je stanovená v eurách v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.
1,B /L996 Z.z, o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č.
87 /I996Z.z,v znení neskorších predpisoq ktorou sa uvedený zákon vykonáva, a to vo nasledovne:

Položka
zariadenie cena bez DPH DPH20o/o Cena s DPH

1,. Kompostér JRK GG-02 1 150,00 230,00 1 380,00

SPoLU 1 380,00
Spolu slovom
jedentisíctristoosemdesiat eur

Kalkulácia ceny predmetu zmluvy uvedená v bode 4.1 tejto zmlur4y zahíáa všetky náklady predávajúceho
potrebné k dodaniu predmetu zmluvy, t,j. dodávku, doprařu, vykládku a poskytovanie záručného servisu.
Predávajúci nie je oprávnený požadovať akúkoťvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si
nezapočítal do ceny predmetu zmluvy,
DPH bude účtovaná podl'a všeobecne závázných právnych predpisov platných v čase zdanitel'ného plnenia.
Prípadná zmena sadzby uýšky DPH nevyžaduje úpravu formou dodatku k zmluve.

4.6 Kupujúci znáša všetky náklady spojené s riadnou prevádzkou a inštaláciou predmetu zmluvy.

čt. v
PLATOBNE PODMIENKY

5.], Predávajúcemu vznikne právo na vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného dodania predmetu zmluvy a
podpísaním odovzdávacieho/preberacieho protokolu poverenými zástupcami oboch zmluvných strán.

5.2 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia, Neoddelitel'nou prílohóu faktúry je odovzdávací/preberací
protokol o realizácii plnenia predmetu zmluvy potvrdený podťa bodu 5.2 tohto článku,

5.3 V prípade, že faktúra vystavená predávajúcim nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti alebo
bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci má právo takúto faktúru vrátiť predávajúcemu na jej
doplnenie, resp. opravu a predávajúci ie povinný podl'a charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú resp.
doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.

čt. vI
PODMIENKY DODANIA

6,1 Predávajúci dodá tovar, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci
Európskej únie a bude vyhovovať platným všeobecným normám, STN a všeobecne závázným právnym
predpisom.

6,2 Odovzdanie predmetu zmluvy kupujúcemu bude uskutočnené zodpovedným zástupcom predávajúceho v mieste
plnenia v dohodnutom termíne a množstve.

6.3 Predávajúci pri dodaní predmetu zmluvy protokolárne odovzdá tovar poverenému zástupcovi kupujúceho
prostredníctvom odovzdávacieho/preberacieho protokolu. Súčasťou odovzdávacieho/preberacieho protokolu
budú špecifikácie predmetu zmluvy, qýrobné číslo, dátum dodania tovaru, mená a podpisy poverených zástupcov
predávajúceho a kupujúceho ako aj zoznam sérioqých čísel umožňujúcich jednoznačnú identifikáciu dodaného
tovaru, Odovzdávací/preberací protokol bude podkladom pre vyhotovenie faktúry.

6.4 Prí dodaní predmetu zmluvy predávajúci odovzdá kupujúcemu doklady potrebné na prevzatie a užívanie
predmetu zmluvy vrátane Vyhlásenia qýrobcu o tom, že kompostéry technológie GreenGood sú vybavené
hygienizaČnou jednotkou a ako používanie tak aj prevádzka tejto technológie spíňa požiadavky Nariadenia
Komisie EU č,142/2011, ktoré ustanovuje, aby sa pri nakladaní s konečným produktom (kompostom) používala
hygienizácia, pri ktorej sa dosahuje teplota 70 stupňov Celzia aspoň počas 60 minút a súčasne je vel'kosť častíc
vstupného materiálu na začiatku tejto fázy maximálne 12 mm. Kupujúci zodpovedá za ríadne a včasné vedenie
evidencie hygienizácie počas celej doby užívania predmetu zmluvy.

6.5 Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, že nebude spÍňať parametre špecifikované
v Prílohe č. 1 teito zmluvy,



,7 ,)

7.3

6.8 Predávajúcizabezpečí zaškolenie zodpovedného zamestnanca určeného kupujúcim. V prípade zmeny vyššie
uvedeného zodpovedného zamestnanca počas platnosti záručnej dobykupujúci bezodkladne oznámi túto
skutočnosť predávajúcemu a ten zab ezp ečí jeho zaškolenie.

6.9 Kupujúci je povinný stať sa samostatnou prevádzkarňou na spracovanie biologicky rozložitel'ného kuchynského
a reŠtauraČného odpadu kat. číslo 20 01 0B - vedl'ajších_ živočíšnych produktov kategórie 3 v súlade s platnou
Iegislatívouaoprávneniami podvlastnýmzískaným Úradnýmčíslom a vzmys|eZákona č,79/20i5Z.z,o
odPadoch a v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) č. L069 /2009 z 21,. 1,0.2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné
PredPisy Qýkajúce sa vedl'ajŠích živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na l'udskú spotrebu,
a ktoqými sa zruŠuie Nariadenie (ESJ č, 7774/2002 (Nariadinie o vedl'ajších živočíšnych produkiochJ ak
neuzavrie s predávajúcim ,,ZMLUVU o oDBERE KoNEČNÉHo PRODUKTU (KoMPosTU) BIOLOGICKY
ROZLOŽITEINEHO KUCHYNSKEHo A REŠTAURAČNíEHo 0DPADU", pričom sa predávajúci zavázuje tento
končený produkt odoberať,

čt. vII
VLASTNÍCKE PRÁVO

7.1 Predávajúci znáša riziko spojené s dodaním predmetu zmluvy fpoškodenie, odcudzenie a pod.J až do dňa jeho
odovzdania a prevzatia kupujúcim.
Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho dňom riadneho splnenia závázku, t,j. dňom
riadneho a vČasného dodania predmetu zmluvy, podpísania odovzdávacieho/preberacieho protokolu
Poverenými zástupcami oboch zmluvných strán a následnom zaplatení plnej sumy kúpnej zmluvy.
AŽ do Úplného zaplatenia celej kúpnej ceny je predmet zmluvy majetkom predávajúceho.

čt. vtt
ZÁnUČrun PODMIENKY A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

B,1 Predávajúci sa zavázuje, že dodá predmet zmluvy v množstve, kva]ite a v prevedení podLa podmienok
dohodnuQých v tejto zmluve.

B.2 Predávajúci sa zavázuje, že na dodanom predmete zmluvy nie sú žiadne právne vady a vyhlasuje, že je oprávnený
vYkonávať a udeliť všetky práva spojené s dodaním predmetu zmluvy a zodpovedá za nerušený r4ýkon
kupujúcim.

B.3 Predávajúci sa zavázuje, že predmet zmluvy v čase odovzdania kupujúcemu má a počas stanovenej doby bude
mať vlastnosti stanovené technickými parametrami.

B,4 Záručná'doba na predmet zmluvy je stanovená na 2 roky
odovzdávacieho/preberacieho protokolu.

a začina plynúť odo dňa jeho prevzatia na základe

B,5 Záruka sa nevzťahuje na vady spósobené kupujúcim, neodbornou manipuláciou v rozpore s návodom na
obsluhu, nedodrŽaním závázpého postupu inštalácie, prípadne násilným a neoprávneným zásahom do predmetu
zmluvY alebo akýmkol'vek iným neoprávneným zásahom do zariadenia bez predošlého súhlasu predávajúceho.

8.6 Predávajúci sa zavázuje, že počas záručnej doby bezplatne (vrátane dopravy a dodaných náhradných dielovJ
odstráni vady predmetu zmluvy prostredníctvom svojich zmluvných partnerov. Odstránenie vady na predmete
zmluvy zaČne predávajúci riešiť neodkladne, najneskór do 72 hodín od nahlásenia vady. Nahlásiť vaáu možno

. PÍsomne poŠtou alebo e-mailom na adresu kupujúceho /info@kuchynskeodpady.sk/, pričom hlásenie musí
obsahovať typ zariadenia, qfrobné číslo, dátum a čas nahlásenia poruchy s,popisom poruchy, umiestnením
Predmetu zmluvy a menom osoby, ktorá poruchu hlási a bude komunikovať s predávajúiim na jej likvidácii.

B.7 Odstránením vád podl'a bodu 8.6 tohto článku sa rozumie oprava vadného tovaru tak, aby prevádzkyschopnosť
predmetu zmluvy bo|azabezpečená minimálne v takom rozsahu a kvalite ako pred vznikóm vady (poruchy).

8.B Predávajúci je povinný vykonávať záručný servis v mieste dodania predmetu zmluvy. V odóvodnených
prípadoch móže predávajúci odviezť zariadenie na opravu na iné miesto. Kupujúci je povinný umoŽniť
zamestnancom predávajúceho prístup do priestorov, kde sa budú vady počas záručnej doby odstraňovať.

B.9 Hlavnou úlohou záručného servisu je zabezpečenie dobrého technického stavu predmetu zmluvy bdbornými
zamestnancami a bežnými opravami.

B.10 Predávajúci je povinný pri servisných prácach vykonávať qýmeny jednotliqých dielov predmetu zm|uvy a
zabezpečiť ich nové nastavenie podťa pokynu qýrobcu pri opravách.

B.11 Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka,
kloré upravujú riárolqy zo zodpovednosti za vady tovaru.

8,1,2 Závázný postup inŠtalácie a spustenia zariadenia ako aj umiestnenia a hygienických štandardov tvorí Prílohu č.
2 tejto zmluvy,

3



9.1,

9.2

9.3

čt. x
zllluvrun poKuTy A tvÁHnene šxooy

V Prípade omeŠkania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy v dohodnutom termíne podl'a čl. III zmluv5
kuPujúci oPrávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo qiške 0,0260/o z ceny nedodaného tovaru zakaho
deň omeškania.
V prípade omeŠkania kupujúceho s úhradou faktúry za dodaný tovai nad dohodnutú dobu splatnosti je
Predávajúci oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo qýške 0,0260/oz fakturovane; sumy zá každý dóň
omeškania.
V PríPade neodstránenia vady predmetu zmluvy predávajúcim v dohodnutom termíne v záručnej dobe je
Predávajúci povinný bezodplatne zabezpečiť zber biologicky rozložiteťného kuchynského a reštauračnéňo
odPadu kuPujúceho (kat. Číslo 20 01 0B - vedl'ajšie živočíšne produkty kategórie III ) na vlastné náklady a to
minimálne Ixzatýždeň, ak platná legislatíva v čase predmetnom neurčí inak.
Predávajúci sazavázuje nahradiť kupujúcemu škodu, ktorú mu spósobil pri plnení zmluvy, vrátane následkov
sPÓsobených Škodovou udalosťou vo vzťahu k predmetu plnenia. Úhradou zmluvnej pokuty su predávajúci
nezbavuje povinnosti pokračovať v plnení predmetu zmluvy.
Uhradením zmluvných pokút nezaniká nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá prevyšuje qýšku zmluvnej
pokuty.
Pri nebezpeČenstve Škody na predmete zmluvy platia ustanovenia §455 a nasl. Obchodného zákonníka.
V PríPade vzniku ŠkodyporuŠením povinnosti vyplý,lajúcich zo zmluvy budú zmluvné strany postupovať v súlade
s PrísluŠnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecn e záváznýchpravnych predpisov.
V súlade s §364 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli na započítaní vzájomných pohl'adávok
vypllfvajúcich z tejto zmluvy. Kupujúci je oprávnený započítať zmluvné pokutý podl'a tohto čtáňku pioti kúpnej
cene alebo jej časti.

čl. x
SKONČENIE ZMLUVY

10.1 Zmluva sa móže skončiť:
a) písomnou dohodu zmluvných strán
b) odstúPením od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvných strán pri podstatnom porušení povinností 10.2 pri

Podstatnom PoruŠení zmluvných povinností móže oprávnená strana písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od
Povinnej zmluvnej strany v súlade so všeobecn e záváznými právnymi predpismi náhradu škody, kiorá jej vinou
vznikla. Zmluvné Strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú povážovať áo'strany
predávajúceho: omeškanie s dodávkou predmetu zmluvy (o viac ako 30 dní), dodanie predmetu zmluvy, ktoý
nebude spÍňať požadovanú kvalitu, roziah alebo podmióni<y špecifikované v Prílohe č. 1. k zmluve a zó strany
kuPujúceho: omeŠkanie sa s Úhradou riadne vystavenej faktúry o viac ako 15 dní po lehote splatnosti, nesplnenie
závázných Postupov špecifikovaných v Prílohe č,2. Odstúpenie,od zmluvy músí byť usliutočnené písomnou
formou a bude Účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane. Úplná alebo čiastočňá zodpovednosťzmluvnej
strany bude vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci,

tO,Z Pod vyŠŠou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako qýsledok nepredvídatel'ných
a zmluvnými stranami neovplyvnitel'ných prekážok vrátane dopravy predmetu 

-zmluvy 
námiesto dodania

Predmetu zmluvY. V prípade, Že takéto okolnosti budú brániť v plnení povinností podl'a zmluvy predávajúcemu
alebo kuPujúcemu, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné aleĚo úplné nespln eniezávázkov
podl'a zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú tieto okolnosti nastaii.

čt. xt
zÁvnnnčruÉ usTANovENIA

1,1,.7 Obidve zmluvné stranY sa zavázujú zachovávať mlčanlivosť vo všetkých skutočnostiach, ktorých zverejnenie
bY mohlo PoŠkodiť záujmy druhej zmluvnej strany. Závázky zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť trvajú
neobmedzenú dobu po podpísaní tejto zmluvy a sú nevypovedateťné.

1,1,2 Zmluvné strany vyjadrujú súhlas s používaním fotografií a názvov predmetu zmluvy, miesta plnenia a
názvov zmluvných strán určených touto zmluvou na marketingové účely.

11,3 Zmluvné strany sa zavázujú riešiť vzniknuté spory dohodou, Ak dohoda nie je možná o spore rozhodne
PrísluŠný súd podl'a sídla odporcu. Právne vzťahy vyslovene neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným
zákonníkom v platnom znení a ostatnými všeobecne záváznými právnymi predpismi právneho poriadku
platného na území Slovenskej republiky.

1,t,4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia pa webovom sídle objednávatel'a.

11,5 'Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1. Technické parametre predmetu zmluvy
Príloha Č,2.Závázné postupy inštalácie, spustenia, umiestnenia a hygienic§ých štandardov

9,4

9,5

9.B

9,6
9,7



va je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z kťorlých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana
tane po jednom rovnopise tejto zmluvy,

Zmluvné stranyzhodnevyhlasujú, žetáto zmluva nebola uzatvorenávtiesni, ani za nápadne neqýhodných
podmienok pre niektorú zo zm|uvných strán, žezmluvná voťnosť zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s
touto zmluvou dókladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených
zástupcov túto zmluvu podpísali na znak toho , že zodpovedá ich slobodnej a rozvážnej vóli,

V Bratislave dňa 20,05.2019 V Púchove dňa 20.05.2019

rtislav.

}

Za predávajúceho: Za kupujúceho:

5



PRíLoHA ě. 1

K kúpnej zmluve
na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia

uzavretá podl'a §409 a nasl. Obchodného zákonníka

TECHN|CKÉ PRRruVlETRE PREDMETU ZMLUVY

Typ elektrického kompostéra Green Good: GG - 02

Technické parametre:

Objem org odpadu (za rok) 2000kg (cca 5,Skg/deň)

Napátie: AC 230 V, 50/60 Hz

Max výkon: 240w
Spotreba el. energie: 60-90 kwh/mesiac

Rozmer kompostéra: 401 x 400 x 790 mm (27kg)

Rozmer balenia: 460 x 450 x B40 mm (28,5kg)

6


