
K Ú P N A    Z M L U V A 

č.  201209 
________________________________________________________________________ 

 

 

uzavretá podľa typu zmluvy §10 ods. 2 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov a § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

 

Identifikačné údaje kupujúceho  

NÁZOV     : Technické služby mesta Bytča 

ADRESA    : Hlinická cesta 403 / 16,  014 01  Bytča 

IČO     : 00185655  

IČ pre DPH    : SK2020442413 

PRÁVNA FORMA ORGANIZ. : Príspevková organizácia 

ZRIADENIE    : 01.04.1993 na základe uznesenia MZ č. 20/1993  

      z 26.03.1993. 

ŠTATUTÁRNY  ZÁSTUPCA  : Daniel Cigánik 

 
Identifikačné údaje predávajúceho  

NÁZOV    : LAPERR,  spol. s r.o., 

ADRESA    : Podtatranského  8,  031 01  Liptovský Mikuláš 

IČO  /  IČ pre DPH   : 315 723 16,  SK2020428179    

PRÁVNA FORMA ORGANIZ. : spoločnosť s ručením obmedzeným, založená  

      spoločenskou zmluvou zo dňa 17.9.1992 podľa § 

      105 a násl. zák.č. 513 / 91 Zb. 

REGISTRÁCIA FIRMY  : OR, Obchodného súdu Žilina, vložka číslo 702/L. 

BANKOVÉ  SPOJENIE  : Tatrabanka a.s.,  Liptovský Mikuláš 

ČÍSLO  ÚČTU   : 2627714137 / 1100 

TELEFÓN  /  FAX   : 044 5520303   /   044 5514294 

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA  : Ružena Rázusová - konateľ 

ZÁSTUPCA  OPRÁVNENÝ  : Ružena Rázusová - konateľ 

NA  PODPIS  ZMLUVY   

 

Článok č.1 

PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom zmluvy je kúpa a predaj ( dodávka ) chemických posypových materiálov - 

priemyselnej soli NaCl s označením 0-6  pre klasický posyp ciest a komunikácií. Soľ je 

dodávaná a bude slúžiť k potrebám zabezpečenia zimnej údržby ciest pre obdobie  zima     

2012 / 2013 ( označené číslo KP 14.40.10 ) za podmienok uvedených v následujúcich 

článkoch tejto zmluvy, na základe ktorých bude kupujúci kupovať a predávajúci predávať 

chemický posypový materiál. 

1.2 Dodávky priemyselnej  / posypovej /  soli pre kupujúceho v období od 01.10.2012 do 

31.03.2013.  Podľa požiadavky kupujúceho budú dodávky priemyselnej soli realizované zo 

soľnej bane  KSK, Klodawa – Polská republika s rozpisom uvedeným v bode č. 4. v odst.  4.8  

tejto zmluvy. 

1.3 Predávajúci v tomto období t.j. od  01.10.2012 - 31.10.2012 dodá kupujúcemu  priemyselnú                  

/ posypovú /  soľ „ 0-6 “ v množstve cca 25 ton volne loženú na podlahe nákladného 

automobilu do strediska s množstevnou toleranciou  + 5 % . 

1.4 Predmetom tejto zmluvy je tiež určenie podmienok, za ktorých bude predávajúci ako 

zasielateľ za dohodnutú platbu obstarávať prepravu kúpených posypových materiálov - solí 



z dohodnutého miesta dodania do miesta určenia podľa pokynov kupujúceho, prostredníctvom 

nákladnej automobilovej dopravy.  

1.5 Vlastnícke právo na zásielku posypového materiálu prechádza z predávajúceho na kupujúceho 

momentom dodania dodávky do skladu kupujúceho. Zásielka je colne prejednaná a uvolnená 

do voľného obehu prepustená colnými orgánmi Slovenskej republiky. 

 

Článok č.2 

CENA POSYPOVÉHO MATERIÁLU 

2.1  Cena je kalkulovaná v EUR za tonu v dodacej podmienke-parite podľa doložky FCA               

( Incoterms 90 ) príslušný sklad kupujúceho. Cena je konečná a zahrňuje posypovú soľ „ 0-6 

“, dopravu do skladu, colné, manipulačné a administratívne poplatky, DPH ( 20,00  %  ). 

2.2 Celková kalkulácia – cenový rozpis soli  :  

 

Tabuľka č. 1   :   JEDNOTKOVÉ  CENY  SOLI 

Druh posypovej soli 0-6 0-6  

Termín 01.10.12 – 31.10.12 01.11.12 – 31.03.13 

  SOĽ bez DPH 79,00   99,00 

  DPH za soľ 20 % 15,80   19,80 

  SOĽ s DPH 94,80 118,80 

  

  

2.3 Jednotková cena soli s dopravou bez DPH bude podkladom pre vystavenie faktúry.  

2.4 Predávajúci si   vyhradzuje  upraviť cenové relácie v náväznosti na zmenu platných noriem a 

predpisov ovplyvňujúcich cenovú politiku a tvorbu cien, pri zmene kurzu a cien u 

zahraničných a tuzemských dodávateľov. Stanovené ceny sú pevné v zmysle Zákona č. 18 / 

1996 Zb. par. 6 odst. 3. Zmena ceny môže nastať len v súlade s podmienkami citovaného 

zákona. Cena môže byť upravená len pri legislatívnych zmenách v náväznosti na zmenu 

platných noriem a predpisov ovplyvňujúcich cenovú politiku a tvorbu cien po vzájomnej 

dohode a odsúhlasení a to musí byť potvrdené podľa bodu č. 7. tejto zmluvy. 

 

Článok č.3 

ÚHRADA  SPLATNOSŤ A ZMLUVNÉ POKUTY 

3.1 Úhrady za dodávku priemyselnej  / posypovej /  soli a soli pre výrobu soľanky budú hradené 

kupujúcim na základe faktúr, vystavených  predávajúcim v deň, kedy bol nákladný automobil 

vyložený v stredisku kupujúceho. Úhrada bude uplatnená po ukončení čiastkovej dodávky a ich 

písomnom prevzatí povereným pracovníkom kupujúceho a predložením faktúry. 

Predávajúcemu prislúcha úhrada len za skutočne dodaný materiál. 

3.2 Faktúra bude so splatnosťou  30 dní. 

3.3 Za opozdené dodanie a neodpovedajúcu kvalitu poskytne dodávateľ zľavu z ceny soli vo výške, 

ktorá bude predmetom osobného prejednania a vzájomného odsúhlasenia. Pokiaľ nedôjde k 

zhode oboch strán, bude tento spor riešený ostavcom 3.4, prípadne bodom č.6. tejto zmluvy. 

3.4 V prípade neplnenia dodávok v zmluve dohodnutej lehote má právo predávajúci na zmluvnú 

pokutu z omeškania vo výške  0,05 % z hodnoty nedodaného objemu dodávky za každý deň 

omeškania.  Pokiaľ nebol uplatnený odst. 3.3 tejto zmluvy alebo sa strany nedohodnú inak.  

3.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti účtovného, alebo daňového dokladu, alebo 

ak kupujúci uplatní práva podľa ustanovení o  zmluvných pokutách a tiež v prípade úpravy 

ceny, je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu na doplnenie. V takomto prípade sa preruší 

plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

opravenej a upravenej faktúry kupujúcim. 

 

 

 



Článok č.4 

DOPRAVA, CENA  DOPRAVY,  MNOŽSTVÁ A TERMÍNY 

4.1 Automobilovú dopravu bude predávajúci zabezpečovať pre kupujúceho formou zasielateľstva  

prostredníctvom kvalifikovaného medzizasielateľa.  

4.2 Automobilová doprava bude realizovaná nákladnými vozidlami so zakrytou korbou. 

Predávajúci na pokyn kupujúceho zabezpečí potrebné náležitosti súvisiace s organizáciou 

dopravy do požadovaného strediska kupujúceho.   

4.3 Do strediska budú expedované max. 2 vozidlá LKW s posypovou soľou „ 0-6“ ( cca 50 ton ) 

za deň, pokiaľ nebude stanovené a požadované inak. Doprava, dovozné môžu byť fakturované 

na jednom  doklade spolu so soľou a DPH.  

4.4 Termín dodania posypového materiálu oznámi predávajúci kupujúcemu faxom ihneď po 

odoslaní vozidla LKW od výrobcu – KSK Klodawa, Poľsko. Doklad musí obsahovať : 

a) dátum odoslania zásielky   

b) registračné číslo nákladného vozidla LKW   

c) množstvo v tonách resp. v kg. 

d) adresu strediska vykládky   

4.5 Kupujúci si vyhradzuje právo zvýšenia prípadne zníženia množstva priemyselnej soli do 

stredísk o max. + 30 % s potvrdením min. 15 dní pred požadovaným mesiacom dodania. 

Predávajúci je povinný dodať, príp. nedodať tovar na základe vzájomne podpísaného dodatku 

k tejto kúpnej zmluve. 

4.6 Termíny dodávok budú realizované podľa harmonogramu uvedenom v  bode č. 4.8., pokiaľ 

nebudú aktualizované požiadavky kupujúceho podľa bodu  č. 4. odst. 4.7. 

4.7 Pri opertívnej dodávke predávajúci zabezpečí dodávku kupujúcemu do piatich pracovných dní 

po potvrdení faxovej objednávky, v ktorej bude uvedené stredisko, množstvo a druh soli. 

4.8 Rozpis dodávok pre zimné obdobie 2012 – 2013  : 

 

Tabuľka č. 2  stredisko  Bytča 

Rozpis VII. VIII. X. XII. I. II. III. Celkom 

  0-6   25     25 

CELKOM   25     25 

 

Uvedený rozpis môže kupujúci priebežne upravovať podľa aktuálnej zimnej situácie. 

 

Článok č.5 

KVALITA  A  ZÁRUČNÁ LEHOTA 

5.1 Kvalita a zrnitosť sú garantované zahraničnými dodávateľmi na základe atestov, ktoré sú 

potvrdené nezávislým  Slovenským skúšobným laboratóriom.  

5.2 Kvalita soli vyhovuje ekologickým a hygienickým normám pre daný druh použitia - chemický 

posyp ciest a komunikácií pri zimnej údržbe.  

5.3 Záručná lehota začína plynúť dňom  prevzatia priemyselnej soli na mieste určenia a jej doba je 

24 mesiacov u solí typu „ 0-6 “  za dodržania podmienok pri vykládke, doprave do skladu a 

skladovaní. 

5.4 Posypová soľ „ 0-6 “  má účinnosť do –8 °C. 

5.5 Výrobca svojou spôsobilosťou  zaručuje technické, kvalitatívne a bezpečnostné charakteristiky 

tovaru NaCl obohateného o protispekaciu prísadu K4[Fe(CN)6] v zmysle požiadavok 

kupujúceho uvedených v súťažných podkladoch, podľa ktorých doložil výrobca príslušné 

doklady. 

 

Článok č.6 

SANKČNÉ POSTIHY A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

6.1 Zmluvné strany sa budú riadiť  § 422 a násl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo 

zodpovednosti za vady. 



6.2 Zásielky tovaru, ktoré nebudú zodpovedať deklarovanej kvalite, technicko-kvalitatívnym 

parametrom  tovaru požadovaných v súťažných podkladoch ( napr. Znížený obsah NaCl…. ) 

má kupujúci právo odmietnuť pri preberaní zásielky a predávajúci na vlastné náklady musí 

dodať kupujúcemu nový tovar ako náhradné plnenie a kupujúci ho preberie ak spĺňa 

požadovanú kvalitu, alebo kupujúci uplatní zrážku z ceny vo výške 0,05 % z množstva 

dodaného kvalitou neodpovedajúceho tovaru. 

6.3 Po prevzatí tovaru na sklad kupujúceho a zistení vady tovaru, kupujúci uplatní reklamáciu 

vadného plnenia do 15 dní od zistenia vady dodávky. Vadu kvality je kupujúci povinný uplatniť 

najneskôr do konca záručnej doby. 

6.4 Osoba zodpovedná za plnenie predmetu obstarávania  :   

Meno  : Ing. Rázus Milan 

Adresa  : Podtatranského 8,  031 01  Liptovský Mikuláš 

Tel a fax : 044 5520303      a       044 5514294 

Mobil  : 0903 574439 

E-mail  : laperr@stonline.sk 

 

Článok č.7 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

7.1 Táto zmluva vstupuje v platnosť dňom podpisu oboch strán. Akékoľvek doplnenia alebo zmeny 

tejto zmluvy, môžu byť prevedené iba za súhlasu oboch strán a to musí byť potvrdené písomnou 

formou v prílohe – číslovanom dodatku k tejto kúpnej zmluve. 

7.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z nich kupujúci obdrží dva exempláre a 

predávajúci dva. 

7.3 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy  pri  :    

a) opakovanom vadnom a nekvalitnom plnení predmetu zmluvy 

b) opakovanom neplnení harmonogramu dodávok podľa tabuľky č. 2.   

c) výraznej zmene zmluvnej jednotkovej ceny 

d) opakovanom porušovaní zmluvných vzťahov a podmienok uvedených v tejto zmluve 

Po porušení hore uvedených podmienok môže ktorákoľvek zmluvná strana od zmluvy okamžite 

odstúpiť. Odstúpenie musí byť druhej strane oznámené písomnou formou. 

7.4 Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako aj za škody 

zavinené cudzími osobami, ktoré použili na plnenie svojich záväzkov. 

7.5 Účastníci  zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s podmienkami a obsahom, že táto 

bola napísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola zjednaná v 

tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. 

 

 

 
V Bytči, dňa                    V Lipt. Mikuláši, dňa 01.10.2012 

 

 

 

 

 

____________________     _______________________ 

Kupujúci       Predávajúci 

Zast:   Daniel Cigánik       Zast: Ružena Rázusová 

Vedúci        Konateľ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


