
                                KÚPNA ZMLUVA  
          uzatvorená v zmysle § 409-470 a následných zmien podľa Obchodného zákonníka 
 
 

1. Zmluvné strany 
 
Predávajúci:              Palivá a stavebniny, a.s. 
sídlo:                          
                                   
                                   
v zastúpení :                Doc. Ing. Milan Svoboda, CSc. 
                                    predseda predstavenstva a riaditeľ a.s. 
IČO:                            
DIČ:                            
IČ DPH:                      
bankové spojenie:       
číslo účtu:                   
vybavovanie objednávok : Katarína Karakaya 
tel. :           053/ 45 41 229, 0911 867 552 
zmluvné vzťahy :                Ing. Slávka Tatarková 
                                            055/622 86 11, 0903 611 024 
 
Kupujúci:                  Základná škola Bystrany                 
sídlo:                           Bystrany 13            
                                    053 63   Bystrany 
Oprávnený jednať:      Mgr. Júlia Čurillová 
    riaditeľka Základnej školy 
Preberanie dodávok:   kurič školy 
IČO:                            35545984 
IČ DPH :                     2021673346 
bankové spojenie:       
číslo účtu:                   
 
 

2. Predmet zmluvy 
 
2.1. Predmetom zmluvy je zo strany predávajúceho realizovať dodávky koksu             

v období od 1.1.2013 – 31.12.2013 
       Dodané pevné uhoľné palivo,  bude spĺňať podmienky uvedené v zákone   

NR SR, vyhlášky MŽP SR č. 144/2000 Z.z. o požiadavkách na kvalitu palív o vedení  
prevádzkovej evidencie a o rozsahu, druhu a spôsobe poskytovania údajov orgánu 
ochrany ovzdušia.  

            Kupujúci upresní požiadavku na dodávku písomne formou e-mailu po  
predchádzajúcom ústnom vyžiadaní, predávajúci dodá požadovaný tovar najneskôr  do 
24 hodín od prijatia požiadavky.  

 
2.2. Kupujúci sa zaväzuje uhlie prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu predávajúcemu podľa  

prílohy č.1 a článku 3 a 4  tejto zmluvy. 
 



 2 

2.3.    Zodpovednosť za tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom prevzatia 
tovaru.  

                                           3.     Cena dodávky 
 
3.1. Cena je stanovená podľa cenovej ponuky  predávajúceho a je neoddeliteľnou súčasťou 

tejto kúpnej zmluvy (Príloha č. 1).   
3.2. Predávajúci má právo  zvýšiť ceny pevných uhoľných  palív v dôsledku legislatívnych zmien, 

ktoré majú dopad na tvorbu ceny (napr. zmeny spotrebnej dane, DPH a pod.) a voči 
kupujúcemu to bude riešiť písomným dodatkom ku kúpnej zmluve.  

3.3. Kupujúci vyžiada  predávajúceho na dodávky uhlia písomne formou mailu s uvedením 
množstva a termínu dodávky. 

 
 
                                       4.  Platobné a fakturačné podmienky 
 
4.1. Predávajúci vystaví faktúru na základe skutočne dodaného množstva. Súčasťou 

faktúry bude potvrdený dodací list zo strany kupujúceho. 
4.2. Lehota splatnosti faktúr je 21 dní od dodania tovaru, prevodným príkazom na účet 

predávajúceho. V prípade, že súčet všetkých faktúr, vrátane faktúr v lehote splatnosti 
prekročí limit 1500 eur nad uhradené splátky, predávajúci pozastaví ďalšie dodávky. 

4.3.    Kupujúci sa stáva vlastníkom realizovanej dodávky PUP v deň uhradenia faktúry za 
dodané PUP. Po dobu od dňa realizácie dodávky, až po jej zaplatenie kupujúcim na 
účet predávajúceho, sú dodané PUP majetkom predávajúceho. 

4.4.    Kupujúci môže do dátumu splatnosti faktúru vrátiť,  ak nebude obsahovať náležitosti   
v zmysle  § 71 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. 

 
 
                                         5.   Ďalšie ujednania 
 
5.1. Kupujúci je povinný tovar pri jeho dodaní predávajúcim prezrieť z hľadiska množstva 

a akosti a oznámiť predávajúcemu existenciu vád bezodkladne po tom, čo ich zistil 
alebo mal zistiť obhliadku, ktorú je povinný uskutočniť. Ak kupujúci tovar neprezrie 
alebo nezariadi, aby sa prezrel pri jeho dodaní predávajúcim môže uplatniť nároky 
z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už 
v čase prevzatia tovaru od predávajúceho. Právo kupujúceho z vád tovaru predávajúci 
uzná, len ak kupujúci podá správu predávajúcemu o vadách tovaru do 48 hodín od 
prevzatia dodávky. 

 
5.2. Táto zmluva môže byť menená písomnou formou označenou ako číslované dodatky po 

vzájomnej dohode obidvoch strán. 
 
5.3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, po jednej pre každú zmluvnú stranu. 
 
5.4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a budú  
     konať tak, aby nepoškodzovali svoje obchodné záujmy navzájom. 
 
5.6.    Pre ďalšie, touto zmluvou nešpecifikované podmienky, platia ustanovenia Obchodného    
          zákonníka. 
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5.7.    Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2013  do 31.12.2013 a nadobúda  
          účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. 
 
 
 
V Košiciach, dňa   10.01.2013                                   V Bystranoch, dňa            
 
 
 
 
 
 
______________________                                           ______________________ 
           predávajúci                                                                          kupujúci 
     ( pečiatka a podpis)                                                          ( pečiatka a podpis) 
 
 
Doc. Ing. Milan Svoboda, CSc.                             Mgr. Júlia Čurillová          
Predseda predstavenstva a                                   riaditeľka Základnej školy   
            riaditeľ a.s. 
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Príloha č. 1 
 
 
 
1./   názov položky  :                                       KOKS                     
2./   merná jednotka :                                     1 tona                          
3./   celkové množstvo :                dielčie dodávky podľa objednávok  
4./   cena pevného paliva :                             205  eur/tona               
5./   spotrebná daň :                                       10,62 eur/ tona          
6./   cena spolu bez DPH :                         215,62 eur/tona          
7./   20 % DPH                                            43,12 eur/tona            
8./   cena paliva s DPH                               258,74 eur/tona          
  
K cene paliva, bude pripočítaná cena prepravy vo výške 0,70 eur bez DPH / km. Cena vrátane 
DPH vo výške 0,84 eur/ km  
 
 
* spotrebná daň je 10,62 €/tonu  

(zák.č.609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a plynu,  účinným od 1.7.2008) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
 
 
______________________                                           ______________________ 
           predávajúci                                                                          kupujúci 
     ( pečiatka a podpis)                                                          ( pečiatka a podpis) 
 
 
Doc. Ing. Milan Svoboda, CSc.         Mgr. Julia Čurillová          
Predseda predstavenstva a                 riaditeľka Základnej školy  
            riaditeľ a.s. 
 
   

 
                                                                      
                                                          
 
 




