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                                                                                                                    Výtlačok č. : 

 
KÚPNA ZMLUVA  
č. KaVSÚ-1-24/2011 

uzavretá  podľa  § 409 až   470 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov na základe rámcovej dohody č. 1/2008 KaVSÚ- 4-127/2008 
 

Čl. I 
ZMLUVNÉ  STRANY 

1.1. 
Kupujúci: 
(názov a adresa) 
 
 
 
Oprávnený konať vo veciach zmluvných 
 
Telefón : 
Fax : 

Slovenská republika 
Ministerstvo obrany SR 
Sekcia majetku a infraštruktúry 
Kutuzovova 8 
832 47 Bratislava 
RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ 
generálny riaditeľ 
+421 960 312 155 
+421 960 312 597 

Oprávnený rokovať vo veciach technických 
Telefón : 
Sídlo : 

Ing. František SOLAŘ 
+421 960 327 510 
Správa nehnuteľného majetku a výstavby 
Bratislava 
Za Kasárňou 65  
832 47 Bratislava 

IČO: 30 845 572 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000171928/8180 

(ďalej len kupujúci) 
 
1.2. 
Predávajúci: 
(názov a adresa) 

Gabriela Balážová - PALPOT 
Pezinská 71 
902 01 Vinosady  

Zastúpený: Gabriela Balážová 
IČO: 30355877 
IČ DPH (DIČ): SK 1020228891 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s. 
Číslo účtu: 0019215757/0900 
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov ÚVO (obchodného registra, 
živnostenského registra): 

7007/03 – FO – BOO32 

Oprávnený rokovať vo veciach technických: Gabriela Balážova   
Číslo telefónu: 033/6461005  

0905 638 599 
Číslo faxu/e-mail: palpot@centrum.sk  

(ďalej len predávajúci) 
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Čl. II 
P R E D M E T   Z M L U V Y 

 
2.1. Predmetom kúpnej zmluvy je dodávka pevného  paliva, hnedého uhlia (ČR MOST) 

v sortimente podľa technických parametrov,  množstve a   celkovom finančnom objeme 
špecifikovaných takto: 

 
Stredisko prevádzky Bratislava    61 000,- €      462,23 t  Hnedá kocka 
Stredisko prevádzky Malacky    16 340,- €     123,80 t  Hnedá kocka 
Stredisko prevádzky Hlohovec    15 000,- €     113,64 t  Hnedá kocka 
Stredisko prevádzky Nitra      20 030,- €     151,75 t  Hnedá kocka 
Stredisko prevádzky Levice        9 000,- €       68,19 t  Hnedá kocka 
Stredisko prevádzky Trenčín     43 462,- €     254,14 t  Hnedá kocka 
Stredisko prevádzky Trenčín           80,00 t  Hnedý orech 1 
Spolu      164 832,-€   1 173,75 t  Hnedá Kocka 

     80,00 t  Hnedý Orech1 
 

Technické parametre: 
   zrnitosť  výhrevnosť síra  voda  popol 
     mm     MJ/kg   %     %    % 
Hnedá kocka  40-100   19,9  1,3  26,5   10,0 
Hnedý Orech 1 20- 40   19,1  1,0  28,0    9,5 
 
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať pevné palivo  podľa bodu 2.1. (ďalej len „pevné palivo“) 

v súlade so zmluvnými podmienkami, previesť na kupujúceho  vlastnícke právo 
a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu podľa čl. V tejto zmluvy. 

 
 

Čl. III 
ČAS PLNENIA  

 
3.1. Počas platnosti zmluvy predávajúci dodá pevné palivo v súlade s dohodnutými 

zmluvnými podmienkami, pričom kupujúci spresní vopred čas a miesto plnenia formou 
telefonickej objednávky, ktorú následne písomne potvrdí. Zástupca kupujúceho, ktorým 
je poverená osoba určená vedúcim príslušnej správy prevádzky objektov (ďalej len 
SPO), prevezme objednanú dodávku pevného paliva v mieste plnenia na základe 
písomného potvrdenia na dodacom liste. Dodávky budú realizované v pracovné dni 
v čase od 7 – 14 hod. 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že do miest plnenia, ktoré je potrebné na vykurovacie 
obdobie predzásobiť z dôvodu ich neprístupnosti v zimnom období (poľadovica, 
neodhrnutý sneh) predávajúci dodá pevné palivo prednostne, najneskôr však do 
30.10.2011. 

3.3. Kupujúci zabezpečí všetky potrebné vstupné povolenia pre motorové vozidlá, ktoré 
budú prepravovať tuhé palivo. Predávajúci poskytne kupujúcemu v tejto veci súčinnosť. 

3.4. Táto kúpna zmluva je platná do 31.12.2011. 
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Čl. IV 

MIESTO PLNENIA 
 

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy (ďalej len odberné miesta) sú : 
• Viničné, Slovenský Grob v pôsobnosti SPO Bratislava 
• Kuchyňa,  Turecký Vrch v pôsobnosti SPO Malacky 
• Voderady v pôsobnosti SPO Hlohovec  
• Alekšince – B, C v pôsobnosti SPO Nitra 
• DK Levice v pôsobnosti SPO Levice 
• Kubrá Trenčín, Kubrá Vlečka, DK Nemšová, HK Nemšová - b.č. XX. 

v pôsobnosti SPO Trenčín. 
4.2. Kupujúci je povinný udržiavať odberné miesta plnenia v takom stave, aby boli vždy 

prístupné motorovým vozidlám, ktoré budú dodávať pevné palivo (s možnosťou 
manipulácie v priestoroch skládky). 

4.3. Predávajúci zabezpečí, aby jeho pracovníci, dopravcovia, dodržiavali v objektoch 
kupujúceho predpisy týkajúce sa BOZP a PO a dodržiavali pokyny a príkazy zástupcov 
kupujúceho, trasu určenú kupujúcim na dodávku pevného paliva. Zástupca kupujúceho, 
ktorým je poverená osoba vedúcim príslušného SPO - príslušného odberného miesta, 
zabezpečí poučenie osôb, ktoré budú dodávať pevné palivo do miesta odberu, z BOZP 
a PO v súlade s platnou legislatívou v potrebnom rozsahu (povinnosti vyplývajúce 
z platnej legislatívy aplikované na podmienky miesta odberu, vymedzenie trasy, možné 
riziká atď.)  

4.4. Predávajúci zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci a ním poverené 
osoby na majetku kupujúceho pri dodávke pevného paliva.  

 
Čl.V  

CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A ZMLUVNÁ POKUTA 
 

5.1. Cena pevného paliva je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, v súlade s rámcovou dohodou č. č. 1/2008 KaVSÚ- 4-127/2008 a 
cenovou ponukou predávajúceho :  

Cena bez  DPH v €  Spotrebná daň v € Cena s DPH v € 
Hnedé uhlie  KOCKA  99,37   10,62   131,99 € 
Hnedý orech 1   92,70   10,62   123,98 € 
 

Celková cena 164 832,- € s DPH slovom stošesťdesiatštyritisícosemstotridsaťdva eur 
je maximálna. Cenová kalkulácia tvorí prílohu č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy. 

5.2 V zmysle zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani v znení neskorších predpisov suma 
10,62 €/t je zahrnutá  v cene pevného paliva. 

5.3 Počas platnosti kúpnej zmluvy bude možné cenu pevného paliva meniť v súlade 
s bodom 4.3. rámcovej dohody č. KaVSÚ - 4 - 127/2008 iba v odôvodnených 
prípadoch, pri podstatnej zmene podmienok v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré 
majú dopad na tvorbu ceny  (napr.  DPH, spotrebná daň, pohonné hmoty, ceny energií 
a pod.) zvýšenie ceny výhradným dodávateľom a v iných  riadne odôvodnených 
prípadoch. Každá zmena ceny musí byť vykonaná po vzájomnej dohode oboch 
zmluvných strán písomnou formou. 

5.4. Predávajúci je oprávnený vystavovať faktúry v rozsahu jednotlivých uskutočnených 
dodávok (postupné čiastkové plnenie). 
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5.5. Preddavky a zálohy nebude kupujúci predávajúcemu poskytovať. 
5.6. Faktúra bude zasielaná v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať: 

- označenie a číslo faktúry, 
- meno a  miesto podnikania predávajúceho a názov a sídlo kupujúceho 
   a identifikačné číslo pre daň, 
- deň vystavenia a odoslania faktúry, dátum splatnosti faktúry, 
- číslo účtov a označenie finančného ústavu predávajúceho, 
- dátum,  kedy bolo pevné palivo dodané, potvrdený dodací list (ako príloha), 
- dátum vyhotovenia faktúry,  
- množstvo a druh  dodaného pevného paliva, 
- cena za jednotkové množstvo bez dane,  
- sadzbu dane a výšku dane v eurách, ktorá sa má zaplatiť, 
- celková fakturovaná suma bez DPH, s DPH  v eurách, 
- podpis a odtlačok pečiatky predávajúceho. 

5.7. Kupujúci je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť faktúru bez zaplatenia, 
ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu.  

5.8. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia.  
5.9. Ak je predávajúci v omeškaní s dodávkou pevného paliva do odberného miesta, je 

oprávnený kupujúci účtovať a vymáhať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% z ceny dohodnutej dodávky a to za každý deň omeškania. 

5.10. Na dodané pevné palivo sa vzťahujú všeobecné podmienky reklamácie čo do množstva 
a kvality dodaného tovaru. 

5.11. Ak zistí oprávnený zástupca kupujúceho vady dodávky v množstve (váhe) a kvalite 
dodaného pevného paliva, oznámi to predávajúcemu telefonicky najneskôr do 24 hod. 
od prevzatia dodávky v odbernom mieste a následne uplatní písomnú reklamáciu 
u predávajúceho. Oprávneným zástupcom kupujúceho pre účely uplatnenia reklamácie, 
jej riešenia a vybavenia je vedúci SPO  príslušnej SPO alebo ním určená osoba. 

5.12. Predávajúci je povinný riešiť reklamáciu najneskôr do 3 dní od jej uplatnenia. Zmluvné 
strany sa dohodli, že predávajúci  nahradí  vadnú (reklamovanú) dodávku pevného 
paliva novou dodávkou pevného paliva bez vád, alebo poskytne kupujúcemu zľavu 
z kúpnej ceny. Právo voľby z uvedených nárokov prináleží kupujúcemu. Uvedenou 
dohodou nie sú obmedzené ďalšie nároky kupujúceho stanovené v § 436 Obchodného 
zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že za porušenie zmluvy podstatným spôsobom 
sa bude považovať, ak predávajúci nedodá do odberného miesta pevné palivo 
v sortimente, kvalite, termíne a množstve dohodnutom v tejto zmluve resp. objednávke. 

5.13. Predávajúci zašle najneskôr do 5 dní od dodania dodávky faktúru na zaplatenie na 
adresu: 
Ministerstvo obrany SR 
Príslušné Stredisko prevádzky objektov (Bratislava, Malacky, Hlohovec, Levice, Nitra, 
Trenčín). 

 
Čl. VI 

ZÁNIK  ZMLUVY 
 

6.1. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou pevného paliva v súlade 
s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve viac ako 14 dní od dohodnutého termínu 
dodávky, je kupujúci oprávnený okamžite od zmluvy odstúpiť. Toto ustanovenie 
neplatí, ak omeškanie nebolo zavinené predávajúcim (poveternostné podmienky a  pod.)   
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Čl. VII 

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

7.1. Jednotlivé ustanovenia zmluvy môžu byť menené, doplňované iba písomne po dohode  
zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.  

7.2. Ostatné právne vzťahy, neupravené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

7.3. Táto zmluva je vyhotovená v 6 výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 
Predávajúci obdrží 2 výtlačky a  kupujúci 4 výtlačky tejto zmluvy. 

7.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

7.5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 
  

 
Bratislava,    dňa                                                               Vinosady,   dňa 

 
 
 
 
 

RNDr. Ing. Marian VISKUPIČ                                     Gabriela Balážová 
generálny  riaditeľ SEMaI                                                            majiteľka 
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Príloha č. 1 
 

CENOVÁ KALKULÁCIA ZA 1t/Eur 
 

Tovar KOKS KOCKA ORECH 1 DREVO 
Základná cena  95,72 89,05  
Priame mzdy  0,33 0,33  
Ostané priame mzdy  0,33 0,33  
Výrobná réžia     
Správna réžia  0,33 0,33  
Odbytová réžia  1,33 1,33  
Doprava a vyloženie 
v mieste vykládky  1,00 1,00  

Zisk  0,33 0,33  
Spotrebná daň  10,62 10,62  
Cena bez DPH  109,99 103,32  
Výška DPH 20%  22,00 20,66  
Cena celkom s DPH  131,99 123,98  
Euro  131,99 123,98  

 


