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K Ú P N A Z M L U V A 3 0 -C3- 2011 
: 1 i 

n a odber bitúmenových zmesí uzatvorená ' I ' 
v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. 

číslo: 5 /2011 

I. Zmluvné strany: 

1. Kupujúci: 

zapísaný v : 

štatutárny orgán : 
bankové spojenie 
číslo účtu : 
IČO : 
IČ DPH : 
DIČ : 

TECHNICKE SLUŽBY Ziar nad Hronom, spol. s r.o 
Alexandra Dubčeka 45, Žiar nad Hronom 965 58 
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel: Sro, vložka č. 2034/S 
Mgr. Peter Antal, konateľ spoločnosti 
Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Žiar nad Hronom 
74340235/0900 
31 609 651 
SK 2020479714 
2020479714 

2. Predávajúci: 

zapísaný v : 

štatutárny orgán : 

bankové spojenie 
číslo účtu: 
IČO: 
IČ DPH : 
DIČ : 

DOPRASTAV ASFALT, a.s. 
Zvolenská cesta 39, 974 01 Banská Bystrica 
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica 
Oddiel Sa, vložka č. 1010/S 
Ing. Dušan Mráz - predseda predstavenstva 
Ing. Rastislav Lofíler - člen predstavenstva 
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
1127028005/1111 
46 120 602 
SK 2023231892 
2023231892 

II. Predmet kúpy: 

Predmetom kúpy je odpredaj bitúmenových zmesí na opravu vozoviek podľa potreby typu 
AC 8 O 50/70 z výrobne asfaltových zmesí Rakytovce - Kečka vrátane naloženia na 
dopravný prostriedok, ktorý si zabezpečí kupujúci. 

III. Kúpna cena : 

Na základe vzájomnej dohody je cena bitúmenových zmesí stanovená na mernú jednotku, 
ktorá činí : 

- AC 8 O 50/70 (ABJII) 58,00 €/t + 20% DPH 11,60 €/t = 69,60 €/t 

Pri fakturácii skutočne odobratého materiálu bude ccna zaokrúhlená na centy. 
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Zmena ceny môže nastať : 
a. v dôsledku zvýšenia alebo zníženia cien rozhodujúcich materiálových vstupov a energií 

( asfalt, kameni vo, el. energia, plyn) 
b. zmenou druhu bitúmenových zmesí na žiadosť kupujúceho 
c. v prípade, že bude požadovaná výroba asfaltových zmesí v čase, kedy nebude 

obaľovacia súprava v prevádzke, ako aj mimosezónnej prevádzke (napr. skorá jar, 
neskorá jeseň a pod.) 

d. v prípade, že kupujúci bude požadovať zmes, ktorá sa momentálne nevyrába 
e. zákonne stanovenou prípadnou zmenou výšky DPH 
Zmena ceny v uvedených prípadoch bude vopred prejednaná s kupujúcim. 

IV. Čas plnenia : 

Odber asfaltových zmesí zo strany kupujúceho bude v termíne : 
04.08.2011-30.11.2011 - mesačne cca 40 ton 
Dodávku v požadovanom množstve a v termíne je potrebné nahlásiť telefonicky vedúcemu 
obaľovne 48 hodín pred jej realizáciou. 
Pri nahlásení odberu bitúmenových zmesí kupujúci nahlási zástupcovi predávajúceho názov 
stavby, kde bude zmes spracovávaná. 
Predávajúci si vyhradzuje právo bitúmenovú zmes neodpredať v prípade, že sa bude 
jednať o realizáciu stavby, o ktorú mal záujem vo verejnej súťaži alebo na rokovacom 
konaní. 
V zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka je pre vznik zmluvy nevyhnutná dohoda 
v týchto bodoch zmluvy: I, II, III a IV - podstatné náležitosti zmluvy. 

V. Ostatné náležitosti zmluvy : 

1. Odber asfaltových zmesí si zabezpečí kupujúci vlastnými dopravnými prostriedkami 
z výrobne asfaltových zmesí Rakytovce - Kečka. 

2. Aby mohol predávajúci splniť plnenie záväzku vyžaduje sa súčinnosť kupujúceho 
v zmysle čl. IV. 

3. Okamihom rozhodným pre nadobudnutie vlastníckeho práva kupujúceho je okamih 
odberu asfaltových zmesí a tým i získanie práva s prepravovanou zmesou nakladať. 

4. Predávajúci poveruje funkciou koordinácie odberu osobu Bc. Marek Bubelíny - vedúci 
výrobne asfaltových zmesí Rakytovce - Kečka, č. tel. 0907/855 628. 
5. Kupujúci poveruje koordináciou odberu osobu Dušan Holič č. tel. 0905/848 068. 

VI. Platenie dodávky: 

1. Predávajúci vystaví vždy po pätnástom dni v mesiaci a na konci každého mesiaca faktúru 
za skutočne odobraté množstvá predmetu kúpy. 

2. Kupujúci uhradí faktúru do 14 dní od jej prevzatia. Pri nejasnostiach sa má za to, že bola 
prevzatá tretí deň od jej vystavenia. 

VII. Náhrada škody : 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že asfaltová zmes požadovanej druhovosti má požadované 
parametre, ako sú stanovené v príslušných platných normách (STN EN 13108). 
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2. Pri preprave predávajúci požaduje, aby zo strany kupujúceho bolo zabezpečené: 
- vozidlá na prepravu bitúmenovej zmesi s utesnenou, hladkou a čistou korbou, ktorá 

bude postriekaná minimálnym množstvom mydlového roztoku, parafínového oleja 
alebo vápenného roztoku k zabráneniu nalepovania zmesi na korbu 

- každé vozidlo musí byť vybavené plachtou, alebo iným vhodným zariadením, aby zmes 
bola chránená pred účinkami počasia, prachu a proti ochladzovaniu 

- odobratá zmes musí byť ihneď po dovoze na miesto zabudovania spracovaná 

V prípade, že kupujúci nezabezpečí uvedené normové požiadavky, predávajúci 
nezodpovedá za kvalitu odobratej zmesi. 

3. Predávajúci nezodpovedá za kvalitu asfaltových zmesí v prípade, že zo strany kupujúceho 
došlo : 

- k porušeniu prepravných dispozícii pre bitúmenové zmesi 
- pri spracovávaní bitúmenových zmesí k nedodržaniu zodpovedajúcich technologických 

predpisov 
- práce s odobratým materiálom boli realizované v nevyhovujúcich klimatických 

podmienkach 

VIII. Ostatné zmluvné podmienky : 

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného, 
resp. Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluva môže byť pozmenená len formou písomného dodatku. Po predložení návrhu 
dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana povinná do 5 dní od jeho doručenia 
oznámiť svoje stanovisko. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, z toho 2- krát pre predávajúceho a 2-krát 
pre kupujúceho. 

V Banskej Bystrici, dňa 28. 8. 2011 

Za predávajúceho: 

konateľ spoločnosti 
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