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  R Á M C O V Á   K Ú P N A   Z M L U V A  Č. 4-V / 2016  
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,  

v znení neskorších predpisov  
 
 

I. Zmluvné strany 
 

Kupujúci:  Obec Drienica 
Sídlo:   Obecný úrad Drienica 168, 083 01  Sabinov 
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Birčák, starosta obce 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., č. ú.: 22120572/0200 
IČO:   00 326 968 
DIČ:   2020543085 
Číslo telefónu:  051 / 458 42 22 
Fax:   051 / 458 42 22 
E-mail:   obec@drienica.sk, drienica@drienica.sk 
 (ďalej len „kupujúci“) 

 
 

Predávajúci:  V.A.M.T.  s.r.o.         
Sídlo:   Orgovánová 31, 08256 Pečovská Nová Ves 
Štatutárny zástupca: Stanislav Leššo 

      Bankové spojenie: Tatra banka       č. ú.:2622729049/1100 
      IČO:   36476463 
      DIČ/IČ DPH:  SK2020009178 
      Číslo telefónu:  0907 203 602  

E-mail:   lesso@vamt.sk 
Zapísaný v:  OR Okresného súdu Prešov oddiel: Sro  vložka č. 13169/P 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
 

II. Predmet plnenia zmluvy 
 

1. Predmetom plnenia zmluvy je predaj a kúpa tovaru zákazky „Dodávka paliva - 
peletiek pre kotol na biomasu“, ktorá je výsledkom verejného obstarávania 
v zmysle § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), 
vrátane dopravy do zásobníka fúkaním peletiek alebo vyskladnením a uložením do 
skladu - na miesto určené kupujúcim, v cene a podľa špecifikácie uvedenej vo výkaze 
výmer predloženom predávajúcim, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať dodávky tuhého paliva (drevené peletky bez kôry) 
kupujúcemu na základe písomných, resp. telefonických objednávok kupujúceho. 
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Dodané palivo bude spĺňať podmienky uvedené v DIN+ NORME 51731 a  vo 
vyhláške MŽP SR č. 144/2000 Z. Z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení 
prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu  a spôsobe poskytovania údajov orgánu 
ochrany ovzdušia. (Min. požiadavky: DIN+, priemer 6mm, Dĺžka max. 5*D, Teplota 
horenia min. 18 MJ/kg, Popolnatosť ≤ 0,5 ) 

3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať dodané palivo a zaplatiť cenu stanovenú v tejto zmluve 
predávajúcemu. 

 
 

III. Termín plnenia, miesto plnenia 
 

1. Termín plnenia zmluvy je do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy.  

2. Dodávka predmetu plnenia zmluvy na miesto určenia bude realizovaná podľa 
pokynov kupujúceho. 

 
 

IV. Stanovenie ceny 
 

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená na základe výkazu výmer (cenovej ponuky 
v zákazke podľa § 9 ods. 9 ZVO), ktorý je súčasťou kúpnej zmluvy, vo výške 
220,00EUR za tonu bez DPH. 

2. Celková cena za predmet zmluvy je stanovená vo výške 18 216,00 EUR vrátane DPH 
/slovom: osemnásťtisícdvestošestnásť EUR vrátane DPH/,  
z toho hodnota DPH 20 % vo výške  3036,00 EUR a suma  
bez DPH vo výške 15 180,00 EUR.      

 
 

V. Podmienky dodania tovaru. 
 

1. Tovar bude dodaný na miesto určenia podľa pokynov kupujúceho.  
2. Predpokladané množstvo peletiek za 3 roky je 69 t (23 t ročne). Predpokladaný počet 

dodávok 6x (2x ročne, z toho vždy prvé dodanie v jeseni cca 18 t a druhé dodanie              
vo februári cca 5 t). 

 
 

VI. Platobné podmienky 
 

1. Cenu za dodanie predmetu zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúr vystavených 
predávajúcim na základe skutočne dodaného množstva po písomnom protokolárnom 
odovzdaní každej dodávky. 

2. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra bude 
obsahovať všetky potrebné náležitosti daňového dokladu.  

 
 

VII. Práva a povinnosti zmluvných strán 
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1.Kupujúci: 
-     je povinný prevziať dodaný tovar v zmysle schválenej cenovej ponuky,       
- je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote 

splatnosti, 
- je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím 

podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,                                                                                                
- má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom 

zmluvnými stranami. 
 
 
 
2. Predávajúci : 

- má povinnosť dodať v zmysle schválenej cenovej ponuky v podprahovej zákazke 
kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo 
vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, 

- má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný a 
zabudovaný tovar. 

 
VIII. Zmluvné pokuty 

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodržaním termínu plnenia dodávky je 
kupujúci oprávnený vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu  vo výške 5,00 EUR 
za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania úhrady faktúry kupujúcim do doby jej splatnosti je predávajúci 
oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5,00 EUR za každý deň omeškania. 

 
 

IX. Zodpovednosť za vady a náhrada škody 
 

1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri osobnom odbere a následnom protokolárnom 
prevzatí.  

2. Predávajúci poskytuje záruku na predmet plnenia 12 mesiacov.  
3. Kupujúci musí umožniť predávajúcemu na základe jeho požiadavky fyzické overenie 

oprávnenosti reklamácie.  
 
 

X. Záverečné ustanovenia 
 
1. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami 

zmluvných strán. 
2. V prípade, že výroba požadovaného typu tovaru bude ukončená, resp. príde k jeho 

inovácií počas platnosti uzatvorenej kúpnej zmluvy, predávajúci je povinný dodať 
kupujúcemu tovar rovnakého druhu s rovnakými, prípadne vyššími parametrami ako 
je tovar podľa uvedenej špecifikácie pri zachovaní stanovenej ceny z cenovej ponuky.  
Táto zmena bude upravená dodatkom ku kúpnej zmluve. 

3. Ustanovenia, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne právnych predpisov. 
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4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží 1 rovnopis 
aj predávajúci 1 rovnopis. 

5. Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, plne jej porozumeli 
a súhlasia s ňou. 

6. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná                  
v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer – rozpočet  
 
 
 
 
V Drienici, dňa: 29. 07. 2016     
 
 
 
Za kupujúceho:     Za predávajúceho: 
 
Obec Drienica                                 V.A.M.T s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Igor Birčák     Stanislav Leššo 
starosta obce      konateľ 


	Obec Drienica                                 V.A.M.T s.r.o.

