OBJEDNÁVKA JEDNORAZOVÉHO ODBERU ODPADOVÝCH PNEUMATÍK
OBJEDNÁVATEĽ:

ODBERATEĽ:

obchodné meno:

obchodné meno:

sídlo:

sídlo:

Obec Blatné

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Šarfická 300/37, 90082 Blatné

Osvetová 24, 821 05 Bratislava

IČO:

DPH:

IČO:

IČ DPH:

00304671

2020662039

36 357 065

SK 2022183515

Týmto záväzne objednávame odber:
hmotnosť pneumatík:

odpadových pneumatík
katalógové číslo odpadu: 16 01 03 – odpadové pneumatiky

4,5 t

Miesto odberu pneumatík (symbolom „X“ označte požadovanú možnosť):
prevádzkareň odberateľa v Kechneci

X

iné miesto (uveďte presnú adresu):

Na Prosniská 5, 90082 Blatné

Vyššie uvedené množstvo pneumatík je iba východiskové, záväzné množstvo sa zistí (symbolom „X“ označte požadovanú možnosť):

X

vážením v prevádzkarni odberateľa
ako násobok počtu pneumatík a jednotkovej hmotnosti určenej nižšie (uveďte počet pneumatík, najviac však 200)
počet kusov

jednotková hmotnosť

7,5 kg

pneumatiky s priemerom od 450 mm do 650 mm

24,0 kg

pneumatiky s priemerom od 660 mm do 950 mm

62,0 kg

pneumatiky s priemerom od 960 mm do 1150 mm (okrem pneumatík „EM“ )

90,5 kg

pneumatiky s priemerom od 1160 mm do 1400 mm (okrem pneumatík „EM“ )

Vyhlásenie osoby vykonávajúcej prepravu (*nesprávne škrtnúť):
Potvrdzujem* / Odmietam potvrdiť* počet pneumatík uvedený objednávateľom.

Dátum a podpis:

Objednávateľ vyplňuje iba údaje v hrubo orámovaných častiach. Nesprávne vyplnená alebo neoprávnene upravená objednávka nevyvolá žiadne právne ani iné účinky.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky sú všeobecné zmluvné podmienky jednorazového odplatného odberu odpadových pneumatík, ktoré sa nachádzajú na druhej strane tejto
listiny. Objednávateľ podpisom objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s ich znením a súhlasí, aby sa stali súčasťou zmluvy o jednorazovom odplatnom odbere pneumatík.

Miesto a dátum vystavenia objednávky:

Pečiatka a podpis objednávateľa:

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
JEDNORAZOVÉHO ODPLATNÉHO ODBERU ODPADOVÝCH PNEUMATÍK
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Článok I
Úvodné ustanovenie
Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri jednorazovom
odplatnom odbere odpadových pneumatík z motorových vozidiel (v objednávke na prvej strane tejto
listiny a ďalej len „pneumatiky“) odberateľom od objednávateľa.
Článok II
Predmet a vznik zmluvy
Právny vzťah medzi zmluvnými stranami vzniká uzavretím zmluvy o jednorazovom odplatnom odbere
pneumatík (ďalej len „zmluva“).
Odberateľ sa zmluvou zaväzuje poskytnúť objednávateľovi službu – odber pneumatík. Objednávateľ
sa zmluvou zaväzuje zaplatiť odberateľovi odplatu za odber pneumatík, ak článok VI neurčuje inak.
Zmluva je uzavretá nasledujúcimi právnymi úkonmi zmluvných strán:
a)
objednávka zo strany objednávateľa a
b)
potvrdenie objednávky zo strany odberateľa.
Objednávkou sa rozumie formulár objednávky nachádzajúci sa na prvej strane tejto listiny; ak je
nesprávne vyplnený alebo neoprávnene upravený, objednávka nevyvolá žiadne právne ani iné účinky.
Objednávka musí byť písomná, podpísaná objednávateľom alebo osobou, ktorá je v danej veci oprávnená konať v jeho mene, a doručená odberateľovi osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej
služby, telefaxom alebo elektronickou poštou, inak nevyvolá žiadne právne ani iné účinky.
Potvrdenie objednávky nesmie obsahovať odlišné zmluvné podmienky ako objednávka ani zmluvné
podmienky, ktoré neboli obsahom objednávky a nevyplývajú ani z týchto všeobecných zmluvných
podmienok, musí byť písomné, podpísané odberateľom alebo osobou, ktorá je v danej veci oprávnená
konať v jeho mene, a doručené objednávateľovi osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej
služby, telefaxom alebo elektronickou poštou. Za potvrdenie objednávky sa bez ďalšieho považuje aj
prevzatie pneumatík uvedených v objednávke odberateľom.
Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, lehota na potvrdenie objednávky je 7 dní odo dňa jej doručenia
odberateľovi.
Nič v týchto všeobecných zmluvných podmienkach nezakladá záväzok odberateľa potvrdiť objednávku.
Článok III
Požiadavky na pneumatiky
Záväzok odberateľa sa vzťahuje iba na pneumatiky, ktoré spĺňajú nasledujúce požiadavky: katalógové
číslo odpadu: 16 01 03 – odpadové pneumatiky, max. priemer: 1400 mm, max. šírka: 440 mm.
Pneumatiky musia byť v celistvom stave a bez nečistôt (blato, lístie, skrutky, drevo, kovový šrot,
betón, voda, komunálny odpad a pod.) a nesmú byť odovzdané s diskom, dušami a vložkami. Duše a
vložky musia byť odovzdané zvlášť. Pneumatiky nesmú obsahovať iný odpad ani iné hnuteľné veci.
Pneumatiky musia byť triedené na nákladné a osobné; ustanovenie článku IV odsek 11 o ďalšom triedení pneumatík tým nie je dotknuté.
Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, odber ateľ nie je povinný odobrať pneumatiky, ktoré
nespĺňajú stanovené požiadavky. Odberateľovi v takom prípade patrí právo na náhradu prepravných
nákladov vo výške podľa článku IV odsek 7.
Článok IV
Odber, preprava a zisťovanie hmotnosti pneumatík
Miestom odberu pneumatík je:
a)
prevádzkareň odberateľa v Kechneci (ďalej len „prevádzkareň odberateľa“), alebo
b)
iné miesto na území Slovenskej republiky určené objednávateľom v objednávke (ďalej len
„prevádzkareň objednávateľa“).
Miesto odberu pneumatík určí objednávateľ v objednávke; ak objednávka neobsahuje požadované
určenie, miestom odberu pneumatík je bez ďalšieho prevádzkareň odberateľa.
Ak je miestom odberu pneumatík prevádzkareň odberateľa, prepravu pneumatík na také miesto
vykoná alebo zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Preprava pneumatík sa
musí uskutočniť tak, aby boli odovzdané odberateľovi v pracovný deň v čase od 7:00 hod. do 14:00
hod. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, odberateľ nie je povinný odobrať pneumatiky,
ktoré sú prepravené do prevádzkarne odberateľa v inom čase ako podľa predošlej vety. Vyloženie
pneumatík vykoná alebo zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
Ak je miestom odberu pneumatík prevádzkareň objednávateľa, prepravu pneumatík z takého miesta
vykoná alebo zabezpečí odberateľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Ak sa zmluvné strany p ísomne nedohodnú inak, pneumatiky musia byť pripravené na odovzdanie odberateľovi v pracovné dni
počas celej lehoty určenej podľa odseku 5 v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. Naloženie pneumatík
vykoná alebo zabezpečí odberateľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Pneumatiky určené na odber musia byť sústredené na jednom mieste na spevnenej ploche, čo najďalej od stien stavieb, zariadení a iných hnuteľných vecí, ktoré by mohli byť poškodené pri ich nakladaní; pneumatiky takisto nesmú byť umiestnené pod vedením vysokého napätia. Ak požiadavky podľa predošlej vety nie sú sp lnené, povinnosť vykonať alebo zabezpečiť naloženie pneumatík na motorové vozidlo odberateľa,
resp. jeho zmluvného dopravcu bez ďalšieho prechádza na objednávateľa, pričom nesmie dôjsť k poškodeniu ani ohrozeniu príslušného motorového vozidla alebo jeho posádky, ani k neprimeranému
sťaženiu alebo predĺženiu odberu pneumatík. Ak sa naloženie pneumatík ani takto neuskutoční, odb erateľ nie je povinný pneumatiky odobrať, pričom mu voči objednávateľovi patrí právo na náhradu prepravných nákladov vo výške podľa odseku 7.
Ak je miestom odberu pneumatík prevádzkareň objednávateľa, lehota na odber pneumatík je 21
pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Odberateľ je povinný odobrať pneumatiky v lehote podľa odseku 5.
Ak je miestom odberu pneumatík prevádzkareň objednávateľa a objednávateľ odovzdá odberateľovi
menšie množstvo pneumatík ako jedna tona, a to aj v prípade, ak túto skutočnosť uviedol v objedná vke, je odberateľ oprávnený požadovať od objednávateľa náhradu prepravných nákladov vo výške 1,49
EUR bez DPH / km vynásobené percentom nevyťaženosti príslušného motorového vozidla do jednej
tony. Vzdialenosť v kilometroch sa určí ako skutočná vzdialenosť medzi miestom odberu pneumatík a
najbližším miestom skladovania, kde sú uskladnené pneumatiky pre odberateľa, vynásobená dvomi.
Hmotnosť odobratých pneumatík sa zisťuje:
a)
vážením v prevádzkarni odberateľa, alebo
b)
podľa údajov objednávky, ako násobok počtu kusov príslušného druhu pneumatík a jednotkovej hmotnosti stanovenej pre daný druh pneumatík v objednávke.
Ak je miestom odberu pneumatík prevádzkareň odberateľa alebo ak celkový počet pneumatík, ktoré
sa majú odobrať, prevyšuje dvesto, hmotnosť pneumatík sa bez ďalšieho zisťuje podľa odseku 8
písm. a), a to aj v prípade, ak objednávka obsahuje iné určenie. V ostatných prípadoch určí spôsob
zistenia hmotnosti pneumatík objednávateľ v objednávke; ak objednávka neobsahuje požadované určenie, hmotnosť pneumatík sa bez ďalšieho zisťuje podľa odseku 8 písm. a).
Ak sa má hmotnosť pneumatík zistiť podľa odseku 8 písm. a), má objednávateľ vždy právo zúčastniť
sa váženia za účelom kontroly jeho priebehu a výsledkov. Odberateľ uvedie zistenú hmotnosť pne umatík v osobitnom vážnom lístku.
Ak sa má hmotnosť pneumatík zistiť podľa odseku 8 písm. b), objednávateľ je povinný roztriediť
pneumatiky podľa jednotlivých druhov stanovených v objednávke, pričom pneumatiky musia byť ul ožené tak, aby ich osoba vykonávajúca prepravu mohla bez ťažkostí spočítať. Ak sú tieto požiadavky
splnené, osoba vykonávajúca prepravu záväzne potvrdí v objednávke počet kusov jednotlivých dr uhov pneumatík. V opačnom prípade odmietne potvrdiť údaje objednávky, pričom hmotnosť pneumatík
sa následne bez ďalšieho zistí podľa odseku 8 písm. a); to isté platí aj v prípade, ak skutočný počet
kusov pneumatík nezodpovedá údajom objednávky. Ak osoba vykonávajúca prepravu odmietne potvrdiť údaje objednávky, v dôsledku čoho jej objednávateľ odmietne odovzdať pneumatiky, odberat eľovi patrí právo na náhradu prepravných nákladov vo výške podľa odseku 7.
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Článok V
Odplata za odber pneumatík a platobné podmienky
Odplaty za odber pneumatík sú stanovené nasledovne:
a)
90,- EUR bez DPH / t, ak je miestom odberu pneumatík prevádzkareň odberateľa,
b)
145,- EUR bez DPH / t, ak je miestom odberu pneumatík prevádzkareň objednávateľa.
K sumám uvedeným v odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty podľa v rozhodnom čase
platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Pre určenie príslušnej sadzby odplaty za odber pneumatík sú rozhodujúce údaje objednávky o mieste
odberu pneumatík, ak sa nepostupuje podľa článku IV odsek 2.
Odplata za odber pneumatík je splatná na základe fakturácie odberateľa s lehotou splatnosti faktúry 7
dní od jej doručenia objednávateľovi. Odberateľ vyfakturuje odplatu za odber pneumatík po prevzatí
pneumatík; fakturovaná suma sa určí ako násobok hmotnosti odobratých pneumatík, zistenej podľa
článku IV odsek 8, a jednotkovej sadzby určenej podľa odseku 1.
Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením odplaty za odber pneumatík, je odberateľ
oprávnený požadovať od neho zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za ka ždý deň omeškania.
Článok VI
Ďalšie ustanovenia
Odberateľ je oprávnený poveriť inú osobu výkonom jednotlivých činností upra vených v týchto
všeobecných zmluvných podmienkach, zodpovedá však, akoby ich vykonával sám. Odberateľ vysporiada vzťahy s inými osobami, ktoré poveril v zmysle tohto odseku, na vlastné náklady.
Objednávateľ je povinný odovzdať odberateľovi iba pneumatiky, ktoré sú vyzbierané z územia
Slovenskej republiky a nie sú predmetom dovozu ako odpad zo zahraničia. V prípade porušenia uv edenej povinnosti je odberateľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,28 EUR za každý kilogram odobratých pneumatík, ktoré nespĺňajú stanovené požiadavky,
ako aj náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
Objednávateľ má povinnosti držiteľa odpadu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov o odpadoch až do prevzatia pneumatík odberateľom.
Objednávateľ nemá voči odberateľovi právo na zaplatenie kúpnej ceny, náhrady, protihodnoty ani
iného obdobného plnenia za pneumatiky, ktoré od neho odberateľ odoberie na základe zmluvy.
Okamihom prevzatia pneumatík odberateľom, resp. jeho zmluvným dopravcom sa odberateľ bez
ďalšieho stáva ich vlastníkom a je oprávnený s nimi voľne nakladať podľa vlastného uváženia, vždy
však v súlade s požiadavkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi o odpadoch.
Zmluva ani tieto všeobecné zmluvné podmienky nezakladajú žiaden záväzok odberateľa týkajúci sa
ďalšieho nakladania s odobratými pneumatikami, najmä nezakladajú záväzok odberateľa na ich zhodnotenie alebo zneškodnenie.
Článok VII
Spoločné a záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda účinnosť okamihom jej uzavretia.
Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Právny vzťah založený zmluvou, ako aj všetky súvisiace právne vzťahy (vrátane zodpovednostných
právnych vzťahov) sa spravujú právom Slovenskej republiky, s výnimkou kolíznych nor iem medzinárodného práva súkromného platného a účinného v Slovenskej republike.
Právny vzťah založený zmluvou, ako aj všetky súvisiace právne vzťahy (vrátane zodpovednostných
právnych vzťahov) sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.
Zmluva má charakter nepomenovanej zmluvy v zmysle § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany prejavujú vôľu, aby medzi nimi
vznikli tie práva a povinnosti, ktoré zmluva upravuje, a nie práva a povinnosti, ktoré zmluva výslovne
nevylučuje. Preto sa najmä dohodli, že na záväzkový vzťah založený zmluvou sa nepoužijú, a to ani
analogicky, ustanovenia §§ 409 až 470 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (kúpna zmluva), ani ustanovenia §§ 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (zmluva o dielo).
Ak zmluva alebo tieto všeobecné zmluvné podmienky neurčujú inak, je možné ich zmeniť a zrušiť iba
písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

