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KÚPNA ZMLUVA č. C535435/14 
na dodávku kameniva uzavretá medzi zmluvnými stranami: 

PREDÁVAJÚCI: CEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o. 

KUPUJÚCI: 

so sídlom: Račíanské mýto 1/D, 831 02 Bratislava 
zapísaná: Obchodný register OS Bratislava 1., odd. Sro vl. č.: 80461/B 
v zastúpení: Ing. Radek Tyl, konateľ, Ing. Stanislav FojtU, konateľ 
IČO: 46591320 
DIČ: 2023482406 
IČ DPH: SK2023482406 
bankové spojenie: Unícredit Bank Slovakía, a.s., č.ú. 

Obec Rudinská 
so sídlom: Rudinská 125, 023 31 Rudinská 
zapísaná: I ( v · - 1 1 -f. b 
v zastúpení: 117. J (} L.e .{'v 1v1 ~ .fTP1 v&S ~ o u.... 
IČO: 00314277 I 
DIČ: 2020553249 
IČ DPH: 
bankové spojenie: 

1. Číslo objednávky kupujúceho: C535435/14 zo dňa: 12.12.2014 

2. Predmet zmluvy: dodanie drveného kameniva a prírodne ťaženého kameniva 

3. Dodacia lehota: od 12.12.2014 do 28.2.2015 

4. Miesto odberu: Lopušné Pažite (2303) 

5. Dodacie 
podmienky: 

6. Cena: 

Frakcia 

Do doby, kým bude kúpna zmluva podpísaná zo strany kupujúceho, je možné 
odoberať materiál po dobu max. 30 dní na základe potvrdenej objednávky. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné predajné a dodacie 
podmienky spoločností CEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o. , ktorých obsah je 
obidvom zmluvným stranám známy a bez výhrad s nimi súhlasia. Záležitosti 
neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
č.513/1991 Obchodný zákonník v platnom znení. 

Cena Predpokladané 
množstvo(t) Miesto určenia 

Lopušné Pažite (2303) 

1 0/32 1 5,00EURh1 100t1 

Ceny sú bez DPH. 

7. Množstvo v tonách: cca 150 t 

8. Platobné podmienky: Kúpna cena za predmet zmluvy bude kupujúcim zaplatená na 
základe faktúry, vystavenej predávajúcim. 

CEMEX Aggregates Slovakia. s.r.o. , Račianské mýto 1/D, 831 02 Bratislava, IČ: 46591320, DIČ: 2023482406, IČ DPH: 
SK2023482406 



v VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY spoločnosti CEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o. 
{ďalej len predávajúci) sú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv uzatváraných predávajúcim na predaj tovaru a služieb bez ohľadu na to, či kupujúcim je fyzická či právnická 
osoba {ďalej len „kupujúci"). Platí pre všetky vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. 

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy 
1.1 Predaj tovaru či služby sa uskutočňuje na základe písomne uzatvorenej 

kúpnej zmluvy s kupujúcim {ďalej len KZ) a v súlade a za podmienok podľa 
týchto Všeobecných predajných a dodacích podmienok predávajúceho, ku 
ktorým kupujúci podpisom KZ pristupuje bez výhrad. 

1.2 Návrh KZ obdrží kupujúci od predávajúceho na vyžiadanie. 
1.3 Dodávky tovaru alebo služieb na základe KZ sa uskutočňujú najskôr vtedy, 

ak je kúpna zmluva písomne potvrdená obidvoma zmluvnými stranami bez 
akýchkoľVek výhrad. 

1.4 Ak kupujúci odoberie kamenivo od predávajúceho na základe objednávky 
kupujúceho, má sa za to, že kupujúci akceptoval tieto Všeobecné predajné 
a dodacie podmienky predávajúceho v celom rozsahu a bez výhrad. V 
prípade objednávky kupujúceho sa kúpna zmluva považuje za uzavretú 
akceptáciou objednávky predávajúcim. Tieto Všeobecné predajné a dodacie 
podmienky predávajúceho sú nednedelitelnou súčasťou KZ a objednávky 
kupujúceho. 

1.5 Nová verzia KZ nahrádza pôvodnú KZ. Nová verzia KZ je označená 
pôvodným číslom zmluvy I číslom verzie zmluvy. 

2. Predmet dodávok 
2.1 Predmetom dodávok je prírodné ťažené alebo drvené kamenivo. Dodávaný 

tovar odpovedá príslušným technickým predpisom, slovenským technickým 
normám alebo iným technickým špecifikáciám či zákonným nariadeniam. 

2.2 Predmetom KZ môže byt' tiež obstaranie dopravy tovaru predávajúcim, 
pokiaľ je v KZ dojednané. 

2.3 Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu 
tovar alebo službu na základe KZ alebo objednávky a záväzok kupujúceho 
zaplatiť za tovar kúpnu cenu. 

3. Dodacie podmienky 
3.1 Kupujúci je povinný predmet kúpy prevziať v odbernom mieste a v termíne 

dohodnutom s predávajúcim v kúpnej zmluve alebo v objednávke. 
3.2 Odberným miestom - miestom plnenia - je expedícia závodu uvedeného v 

KZ alebo v obejdnávke, pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. 
3.3 V prípade, že tovar preberá osoba k tomu kupujúcim splnomocnená alebo 

jeho zamestnanec, je táto osoba povinná predložiť doklad „Plná moc pre 
odber tovaru" a tento odovzdať predávajúcemu, prípadne jeho 
zamestnancovi. Bez predloženia a vydania plnej moci nie je predávajúci 
povinný tovar vydať. Za prípadné škody vzniknuté nesprávnym vystavením 
dokladu „Plná moc pre odber tovaru" nenesie predávajúci zodpovednosť. 

3.4 Dodávka je splnená odovzdaním tovaru kupujúcemu alebo osobe ním 
splnomocnenej podľa predchádzajúceho odstavca alebo od.ovzdaním 
dopravcovi, ktorého na prevzatie .tovaru zabezpečil kupujúci, ktorí svojím 
podpisom na dodacom liste potvrdzujú prevzatie kameniva kupujúcim a 
správnosť odobraného množstva a frakcie kameniva. Osoba, ktorá 
kamenivo preberá, je povinná skontrolovať množstvo odobraného kameniva 
priamo pri odbere kameniva počas váženia naloženého kameniva. 

3.'5 Dodací list musí okrem informácií o množstve odobraného kameniva 
obsahovať aj údaje o evidenčnom čísle nákladného vozidla preberajúceho 
kamenivo, dátum prevzatia, meno, prezvisko a podpis vodiča nákladného 
vozidla. 

3.6 Ak predávajúci nie je povinný podľa KZ alebo objednávky tovar dodať v 
určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému 
dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak kúpna zmluva alebo objednávka 
určuje odoslanie tovaru predávajúcim. 

3.7 Pri dodávkach tovaru dopravnými prostriedkami, ktoré sprostredkoval 
predávajúci, je kupujúci povinný zabezpečiť miesto vykládky tak, aby mohol 
byť náklad z vozidla vyložený bez prekážok a bez čakania. Objednávku 
prepravy je kupujúci povinný odovzdať predávajúcemu (obchodnému 
zástupcovi alebo na expedícii príslušného závodu) fyzicky, mailom, faxom 
alebo ústne a to minimálne 1 pracovný deň pred dňom dodania. 
Objednávka musí obsahovať druh a množstvo tovaru, ktoré má byť v 
dodávke dodané a dátum dodania. 

3.8 Predávajúci a kupujúci považujú ako rozhodujúcu hmotnosť dodaného 
tovaru, hmotnosť tovaru zistenú na váhe predávajúceho. 

4. Ceny tovaru a dopravy 
4.1 Ceny tovaru sú stanovené v cenníkoch predávajúceho. 
4.2 Cena dopravy tovaru sprostredkovaná predávajúcim je zjednávaná 

individuálne podľa miesta doručenia. 
4.3 Nárok predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny vzniká okamihom dodania 

tovaru kupujúcemu 
4.4 Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu podľa odobratého množstva 

kameniva, prčom výlučne záväzné je množstvo kameniva uvedené v 
dodacom liste. 

5. Platobné podmienky 
5.1 Základné platobné podmienky sú dohodnuté priamo v KZ alebo v 

objednávke. Zaplatiť kúpnu cenu môže kupujúci v hotovosti pri odberu 
tovaru, vopred, alebo v lehote splatnosti uvedenej v KZ alebo vo faktúre. 

5.2 Ak je kúpna cena uhrádzaná na základe faktúry, dňom zaplatenia sa 
rozumie deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet predávajúceho. 
Za prekročenie lehoty splatnosti uhradí kupujúci predávajúcemu zmluvný 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu všetky škody a náklady, ktoré 
predávajúcemu vzniknú následkom omeškania so zaplatením kúpnej ceny a 
v súvislosti s vymáhaním pohľadávok, napr. súdne poplatky, trovy právního 
zastúpenia, odplata inkasnej spoločnosti a pod. 

5.3 Pokiaľ kupujúci nedodržiava platobné podmienky, najmä ak je v 
oneskorení o zaplatením kúpnej ceny, považuje to predávajúci za 
podstatné porušení KZ a je oprávnený: 

a) požadovať platbu v hotovosti pri odberu tovaru nebo platbu vopred, 
b) znížiť nebo zrušiť zjednanú zľavu z ceny tovaru, 
c) zastaviť dodávky tovaru, 
d) odstúpiť od KZ. 
5.4 Kupujúci má stanovený tzv. kreditný limit vo výške uvedenej v KZ. Kreditný 

limit určuje maximálny súčet výšky všetkých vystavených neuhradených 
faktúr a hodnoty už dodaného, avšak ešte nevyfakturovaného tovaru spolu 
s DPH (daňou z pridanej hodnoty). 
Predávajúci má právo odmietnuť dodať kupujúcemu tovar, hodnotou 
ktorého by sa určený kreditný limit prekročil. 

5.5 V prípade ak aktuálny zostatok vystavených a neuhradených faktúr spolu s 
DPH (daňou z pridanej hodnoty) prekročí výšku kreditného limitu, má 
predávajúci taktiež právo prerušiť dodávky tovaru (kameniva) až do 
momentu, kým sa suma neuhradených faktúr spolu s hodnotou dodaného 
tovaru pred vyfakturovaním nezníži pod hodnotu kreditného limitu. 

5.6 Predávajúci má právo nedodať tovar kupujúcemu, ak má kupujúci u 
predávajúceho neuhradené splatné faktúry. 

5.7 Podkladom pre vystavenie faktúry budú dodací listy. Množstvo kameniva v 
objednávke kupujúceho alebo v KZ je len orientačné. 

6. Nadobudnutie vlastníckeho práva 
6.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením 

kúpnej ceny za tovar. 

7. Spôsob dopravy 
7.1 Spôsob dopravy sa stanoví v KZ. Doprava tovaru z miesta expedície 

predávajúceho na miesto určené kupujúcim sa uskutočňuje v dohodnutých 
termínoch buď dopravným prostriedkom, ktorý bol určený kupujúcim, alebo 
dopravným prostriedkom, ktorý bol sprostredkovaný a to na náklady 
kupujúceho. 

7.2 Predávajúci nenesie zodpovednosť za dodržanie prípustnej maximálnej 
nosnosti naloženého nákladného vozidla kupujúceho. .Za dodržanie 
prípustnej maximálnej nosnosti naloženého nákladného vozidla nesie plnú 
zodpovednosť kupujúci. 

8. Akosť, záruka, reklamácie 
8.1 Kamenivo je deklarované a dodávané podľa EN 12620, EN 13043, EN 

13242, EN 13139. 
8.2 Kupujúci je povinný kamenivo skontrolovať ihneď po prevzatí tovaru 

Kupujúci je povinný kamenivo skontrolovať ihneď po odovzdaní a prevzatí 
potvrdenom na dodacom liste. Neskôr môžu byť reklamované iba skryté 
vady. 

8.3 Napriek všetkej snahe predávajúceho sa môžu na dodanom tovare alebo 
službách vyskytnúť vady. Kupujúci preskúma dodaný tovar ihned pri 
dodaní a má právo zistené vady tovaru či služby reklamovať. Kupujúci 
podá reklamáciu spolu s uplatnením nároku písomnou formou 
bezodkladne, najneskôr do 24 hodín. Oznámenie o reklamačnom nároku 
kupujúci učiní taktiež v písomnej forme a doručí ho predávajúcemu 
súčasne s reklamáciou alebo najneskôr 3 dni potom. Do vyriešenia 
reklamácie je povinný reklamovaný tovar uschovať a samostatne 
skladovať, inak kupujúcemu jeho nároky z uplatnenej reklamách zanikajú. 
Ôalšie podmienky reklamačného konania sú stanovené v Reklamačnom 
poriadku predávajúceho, k1orý je k dispozícii u osoby poverenej 
predávajúcim, na jednotl ivých prevádzkach a na všetkých expedičných 
miestach predávajúceho. 

9. Nebezpečie škody na tovare 
9.1 Nebezpečie škody, straty, náhodné zhoršenia alebo poškodenia tovaru 

prechádza na kupujúceho okamihom jeho odovzdania kupujúcemu podľa 
článku 3. týchto Všeobecných predajných a dodacích podmienok. 

9.2 Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré kupujúcemu vznikli neodborným 
zaobchádzaním s tovarom alebo spracovaním tovaru s vadou, ktorú mohol 
a mal kupujúci zistiť. 

9.3 Živelné pohromy, štrajky, výpadky v dodávkach energie či vstupov a ďalšie 
okolnosti, ktoré ležia mimo dosah zmluvných strán (vyššia moc) 
oslobodzuje obidve strany od plnenia záväzkov KZ. Pokiaľ to zákon 
pripúšťa, sú v tomto prípade ďalšie nároky spolu s náhradou škody 
vylúčené. 

10. Záverečné ustanovenia 
10.1 Obidve zmluvné strany sú povinné v rámci svojich možností postupovať 

tak, aby minimalizovali prípadné škody, straty či rizika, ktoré môžu 
vyplynúť z činností spojených s plnením KZ alebo s použitím tovaru. 

10.2 Každá zo zmluvných strán dôsledne zaistí dodržiavanie princípu 
dôvernosti obchodných informácií, ktoré sa dotýkajú vzájomného 
zmluvného vzťahu. 

10.3 Vzájomné vzťahy, ktoré upravuje KZ resp. objednávka a tieto Všeobecné 
predajné a dodacie podmienky sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými prävnymi predpismi SR. 

10.4 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť alebo iný doklad adresátovi 
na adresu jeho sídla alebo miesta podnikania alebo ak adresát odmietne 
písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú v piaty pracovný 
deň po jeho zaslaní 

10.5 Akékolltek dojednania odlišné od týchto VOP sú pre predávajúceho 
záväzné len vtedy, ak sú písomne potvrdené osobami oprávnenými konať 
v mene predávajúceho. 

10.6 Tieto Všeobecné predajné a dodacie podmienky sú platné od 1.1.2014. 

CEMEX Aggregates Slovakia. s.r.o., Aačianské mýto 1/0, 831 02 Bratislava, IČ: 46591320, DIČ: 2023482406, IČ DPH: 
SK2023482406 
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Splatnosť faktúr: 14 dní 

Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká 
predávajúcemu právo požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške 
0,05% za každý deň omeškania. 

9. Kredit limit: 5 tis. EUR 

1 O. Príplatky: 

• zimný príplatok 0,20€/t (január, február mimo oficiálnej otváraciu dobu), min. odber 
300 t /deň 

• príplatok sobota 0,20€/t, min. odber 300 t /deň 
• príplatok nedele, štátne sviatky 0,40€/t, min. odber 300 t /deň 
• expedície mimo oficiálnej otváraciu dobu 0,20€/t 
• papierová kópia faktúry 0,80€ / papier 

11. Ďalšie dojednania: 

• Nedeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú Všeobecné predajné a dodacie 
podmienky predávajúceho, s ktorými sa kupujúci oboznámil pred podpisom 
kúpnej zmluvy a ku ktorým bez výhrad pristupuje. Vo veciach neupravených touto 
zmluvou sa vzťahy medzi zmluvnými stranami riadia VPDP účinnými od 1.1.2014. 

• Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpísania obidvoma 
zmluvnými stranami. 

Za predávajúceho: 
Ing. Radek Tyl 
konateľ 

dne: 15.12.2014 , 
L~~m~>< 
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Za kupujúceho: 

dne: 

v 

CEMEX Aggregates Slovakia. s.r.o. , Račianské mýto 1/D, 831 02 Bratislava, IČ : 46591320, DIČ: 2023482406, IČ DPH: 
SK2023482406 




