
STAVMAT
STAVEBNINY

R Á M C O V Á  K Ú P N A  Z M L U V A
č. 75/2015. uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

P redáva júc i:

Názov. STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Sídlo: Pezinská 56, 901 01 Malacky
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.

O d d ie l: Sro, vložka č. 13157/B 
IČO: 34 116 125
IČ p reD P H : SK2020357944 
Banka: Tatra Banka a.s.
Číslo účtu: 262 474 2001/1100 
Zastúpený: Ing. arch. Pavol Kollár, konateľ spoločnosti 

(ďalej len ako „predávajúci“)

tel.: 034/ 772 2571 

fax: 034/ 772 6896 

email: sekretariat@stavmat.sk

K u p u jú c i:

Názov. Obec Dravce 
Sídlo: Dravce 27, 053 14 
Zápis:
IČO: 00329045 
IČ p re D P H  2020717633 
Banka: PrimaBanka 
Číslo účtu: 3401097003/5600 
Zastúpený: Peter Faltin

tel.:0911 473 716 
fax:
emaií:obecdravce@ stonline.sk

, konateľ 
spoločnosti

(ďalej len ako „kupujúci“)
nasledovne:

ČI. I.
P redm et zm luvy

Predmetom tejto zmluvy je určenie základných podmienok predaja a kúpy tovarov zo sortimentu predávajúceho a služieb s tým spojených. 
Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné obchodné prípady budú medzi nimi uskutočňované podľa tejto zmluvy

ČI. II.
D odacie  podm ienky

1. Tovar bude kupujúcemu dodávaný na základe jeho objednávok a následného potvrdenia zo strany predávajúceho.
2. Každá objednávka bude uskutočnená písomne alebo ústne, prípadne inou formou a musí obsahovať určenie množstva, druhu a ďalších 

znakov požadovaného tovaru.
3. Predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku pričom objednávka kupujúceho potvrdená predávajúcim je  pre obidve zm luvné strany záväzná. 

Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku kupujúceho a nedodať mu tovar bez udania dôvodu.
4. Dodanie objednaného tovaru bude realizované:

a. osobným odberom tovaru kupujúcim v prevádzke predávajúceho,
b. odovzdaním tovaru kupujúcemu v mieste dohodnutom medzi predávajúcim a kupujúcim.

5. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a kupujúci je  povinný zdržať sa 
akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poškodeniu dodaného tovaru až do momentu úplného zaplatenia 
kúpnej ceny. Do tejto doby je  vlastníkom tovaru predávajúci a tovar je kupujúcemu iba zverený. Počas zverenia tovaru kupujúci nemôže 
tovar užívať, spracovať, uhradiť ním svoje dlhy či záväzky, zaťažiť ho právom tretej osoby, inak s ním nakladať alebo tovar ďalej scudziť 
v prospech tretej osoby a to ani v rámci svojho bežného podnikania. Kupujúci akceptuje tento spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k 
tovaru a súčasne vyhlasuje, že si je  vedomý všetkých právnych dôsledkov týkajúcich a výhrady vlastníckeho práva.

6. Kupujúci preberá zodpovednosť za nebezpečenstvo a vzniknuté škody na tovare v okamihu prevzatia tovaru od predávajúceho.
7. Kupujúci prehlasuje, že osoba podpisujúca dodací list v mene kupujúceho, resp. uskutočňujúca v mene kupujúceho akékoľvek úkony 

súvisiace s touto zmluvou, je  osobou oprávnenou na uskutočnenie tohto úkonu. V  prípade, že osoba, ktorá dodací list podpísala, resp. 
uskutočnila v mene kupujúceho akékoľvek úkony na základe tejto zm luvy alebo v súvislosti s ňou, nebola k takémuto úkonu oprávnená, 
kupujúci nesie zodpovednosť za škodu, ktorá tým vznikla predávajúcemu. Za týmto účelom kupujúci presne určí osobu (osoby), ktorá bude 
podpisovať v mene kupujúceho jednotlivé dodacie listy, preberať od predávajúceho tovar, resp. robiť akékoľvek úkony na základe tejto 
zm luvy alebo v súvislosti s ňou. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je  oprávnený viesť zoznam osôb a ich identifikačných údajov, 
ktoré budú uskutočňovať v mene kupujúceho uvedené úkony. Za aktuálnosť údajov tohto zoznamu, ako aj prípadnú škodu spôsobenú 
neaktuálnosťou alebo neúplnosťou údajov v zozname zodpovedá kupujúci.

ČI. III.
K úpna cena a p la tobné  podm ienky

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote sp la tn os ti: 14 dní.
2. V  prípade, že kupujúci neuhradí riadne a včas kúpnu cenu alebo je j časť za kúpený tovar, prípadne iný záväzok voči predávajúcemu 

vzniknutý v súvislosti s touto zmluvou, má predávajúci na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý (aj začatý) deň 
omeškania.

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávok znáša dlžník.
4. V  prípade omeškania kupujúceho s úhradou niektorého peňažného záväzku voči predávajúcemu po dobu viac ako 10 dní sa stávajú 

splatnými akékoľvek peňažné záväzky a predávajúci je  oprávnený zastaviť dodávky ďalšieho tovaru.
5. Kupujúci berie na vedomie, že omeškanie úhrady kúpnej ceny resp. jej časti za odobratý tovar počas doby dlhšej ako 30 dní, je  zo strany 

predávajúceho považované za porušenie kúpnej zmluvy podstatným spôsobom v zmysle ust. § 345 Obchodného zákonníka v platnom 
znení, ktoré dáva predávajúcemu právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. čiastočného plnenia, ku ktorému sa omeškanie vzťahuje. V 
prípade, že predávajúci využije svoje právo a od kúpnej zm luvy odstúpi, je  oprávnený s ohľadom na dojednanú výhradu vlastníctva
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k dodanému tovaru odobrať tento tovar späť a kupujúci je  povinný neodkladne mu spätný odber umožniť a uhradiť predávajúcemu i 
spojené so spätným odberom. Pokiaľ nie je  možný spätný odber dodaného tovaru(zničenie, odcudzenie a pod.), kupujúci je povinný 
k peňažnej náhrade.

ČI. IV.
Zodpovednosť za vady tovaru

1. Predávajúci zodpovedá za prípadné vady tovaru dodaného kupujúcemu v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zjavné vady tovaru je  kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho okamžite pri preberaní tovaru.
3. Kupujúci je  povinný s náležitou pozornosťou každú dodávku prezrieť a o prípadných nedostatkoch v druhu alebo v množstve tovaru alebo o 

prípadných viditeľných poškodeniach tovaru vyhotoviť písomný zápis, ktorý musí byť potvrdený aj dopravcom, a bezodkladne informovať 
predávajúceho.

4. Vady je  možné uznať len pri ich uplatnení u predávajúceho do 5 pracovných dní po prevzatí tovaru, a to písomne. Z uplatnenia vady musí 
byť zrejmé, ku ktorej objednávke kupujúceho sa vzťahuje a kupujúci je povinný priložiť k uplatneniu vady kópiu príslušného dodacieho listu.

5. Akékoľvek nároky kupujúceho z vád, uplatnené po dodaní tovaru, vyplývajúce z neodborného spracovania tovaru, neodborného 
skladovania tovaru a pod. sú vylúčené.

ČI. V.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu neurčitú.
2. Táto zmluva zaniká:

a. dohodou zmluvných strán,
b. písomnou výpoveďou doručenou druhej strane pričom výpovedná lehota je  jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pisomná výpoveď doručená druhej strane.
c. okamžitým odstúpením od zmluvy predávajúcim -  pre prípad závažného alebo opakovaného porušenia zm luvných či zákonných 

povinností kupujúcim.
3. Podpísaním tejto zm luvy strácajú platnosť všetky doterajšie dohody, vrátane korešpondencie, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto zmluve a týkajú 

sa predmetu tejto zmluvy.
4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
5. Štatutárny zástupca kupujúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy týmto v zmysle ust. § 303 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

veriteľovi vyhlasuje, že preberá na seba ručiteľský záväzok tak, že uspokojí predávajúceho (ako veriteľa) v prípade, ak kupujúci (ako dlžník) 
nesplní svoje záväzky z tejto zmluvy (vrátane nároku na náhradu škody alebo bezdôvodného obohatenia).

6. Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto zmluvy je  alebo sa stane neplatným, zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne 
nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného 
ustanovenia. Neplatnosť ustanovenia zmluvy sa nebude dotýkať ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom táto zmluva sa bude vykladať 
tak, ako keby v nej nebolo neplatné ustanovenie nikdy obsiahnuté.

7. Túto zmluvu je  možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
8. Subjekty podpísané na tejto listine sa dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon č. 244/2002 Z. z. (ďalej len "Zákon o 

rozhodcovskom konaní") výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z tejto listiny (ďalej len „Zmluva"), 
ako aj spory o i) platnosť, trvanie a výklad Zmluvy a právnych úkonov strán, ii) o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia, iii) o 
iných nárokoch strán, ktoré vzniknú za trvania Zmluvy, najmä o nárokoch, ktoré so Zmluvou priamo súvisia, iv) zo vzťahov čo aj nepriamo 
súvisiacich so Zmluvou alebo zmluvu zabezpečujúcich (napr. ručenie), na rozhodnutie Stálemu rozhodcovskému súdu Tribunál zriadenému 
záujmovým združením právnických osôb Tribunál, IČO: 45 745 854 (ďalej len "Rozhodcovský súd"), ktorý bude v písomnom konaní pred 
jedným rozhodcom vymenovaným Rozhodcovským súdom konať podľa rokovacieho poriadku a štatútu Rozhodcovského súdu platných v 
čase začatia rozhodcovského konania.

9. Táto zmluva je  vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá predávajúci a jedno kupujúci.
10. Kupujúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že nie je  v úpadku (resp. nie je platobne nechopný ani predĺžený) a že financovanie zaplatenia 

kúpnych cien má v celom rozsahu zabezpečené. Ďalej tiež vyhlasuje, že má dostatočné finančné prostriedky na úhradu svojich 
eventuálnych'záväzkov v zmysle tejto zmluvy a že v rámci svojho vlastníctva disponuje dostatočným majetkom alebo inými možnosťami na 
úhradu svojich eventuálnych záväzkov. Kupujúci berie na vedomie, že pravdivosť jeho vyhlásenia uvedeného v tomto odseku je  na strane 
predávajúceho skutočnosťou rozhodujúcou pre uzatvorenie tejto zmluvy.

11 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, že táto zmluva nebola dojednaná pod nátlakom, 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ďalej vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, a preto ju na znak súhlasu s jej 
obsahom vlastnoručne podpisujú.
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p r íl o h a  k  r á m c o v e j  k ú p n e j  z m l u v e

č.39/2015 uzatvorenej dňa J f

1. Osoby oprávnené k prevzatiu tovaru za kupujúceho: 
Titul Meno Priezvisko Č. OP. Tel. Kontakt, e-mail

2. Ďalšie osoby oprávnené jednať za kupujúceho vo veciach týkajúcich sa uzatvorenej Rámcovej kúpnej zmluvy (účtovné 
záležitosti, obchodné záležitosti, a.tď.)

Titul Meno Priezvisko Č. OP. Tel. Kontakt, e-mail

is. .«t.
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signed signed
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