Kúpna zmluva
o odbere kuchynského odpadu uzavretá v znení § 409/ zákona 513/1991 Zb. obchodného
zákonníka v znení neskorších úprav a predpisov
medzi :
Dodávateľom :
Zastúpená:
IČO :

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Základná škola Bratislava
Biskupická 21
Mgr. Soňa Peczárová – riaditeľka školy
31748201
Prevádzka :
Školská jedáleň pri ZŠ Bratislava
Biskupická 21
Tatra banka a.s. Bratislava
2624705606/1100
(ďalej len „predávajúci“)

a
Odberateľom :
číslo OP:
bydlisko:
tel:

Silvester Bene
EC 133 791
Amurská 62, 821 06 Bratislava
02/45246855
(ďalej len „kupujúci“)

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu o odbere kuchynského odpadu.
Čl. I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je dodanie kuchynského odpadu (tuhého a tekutého odpadu)zo
školského stravovania dodávateľom odberateľovi za nižšie uvedených podmienok.
Čl. II.
Povinnosti dodávateľa
1. Dodávateľ je povinný odberateľovi pripraviť kuchynský odpad na prevzatie podľa platných
hygienických noriem.
Čl. III.
Povinnosti odberateľa
1. Odberateľ je povinný :
a/ zabezpečiť vhodné uzatvárateľné nádoby na uskladnenie kuchynského odpadu,
b/ zabezpečiť na vlastné náklady dopravu a ostatné náklady spojené s odberom
kuchynského odpadu,

c/udržiavať v čistote a v poriadku miestnosť určenú na prechodné odkladanie
kuchynského odpadu,
d/ kuchynský odpad využívať výhradne na konzumáciu pre kožušinové zvieratá,
Čl. IV.
Doba platnosti zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.01.2013 pričom zmluvné strany sú oprávnené
od nej odstúpiť :
a/ okamžite, na základe obojstrannej dohody,
b/ výpoveďou, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého
dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
Čl. V.
Záverečné ustanovenie
1/ K zmene dohodnutých podmienok môže dôjsť len vzájomnou dohodou, formou dodatku
k zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami, alebo pokiaľ to vyplýva zo zmien
a doplnkov právnych predpisov. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti
zmluvných strán, riadia sa zmluvné strany ustanoveniami všeobecne záväzných platných
predpisov.
2/ Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Po jej
podpísaní každá zo zmluvných strán dostane 1 vyhotovenie.
3/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
4/ Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej
stránke školy www.zsbiskupicka.stranka.info
5/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si kúpnu zmluvu o odbere kuchynského odpadu uzavretú
v znení § 409 zákona č. 5013/1991 Zb. Obchodného zákonníka prečítali, porozumeli jej
obsahu, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.

V Bratislave 05.01.2013

.......................................................
Mgr. Soňa Peczárová
riaditeľka školy

.........................................................
Silvester Bene

