
KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 409 a naši Obchodného zákonníka 

Predávajúci: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. 
Balkán 53 
960 95 Zvolen 
IČO: 36054666 
IČDPH: SK2020070338 
č.ú.:25606-412/0200 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
odd. Sa, vložka č.: 701/S 
konajúca prostredníctvom: 

Ing. Anton Mazán 
predseda predstavenstva 
PhDr. Adrián Polóny 
podpredseda predstavenstva 
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD. 
člen predstavenstva 

Osoba zodpovedná za vecné plnenie: Jozef Danko - ved. odd. MTZ 

Kupujúci: Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 
Alexandra Dubčeka 45 
965 58 Žiar nad Hronom 
IČO: 31609651 
IČDPH: SK2020479714 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
č.: Sro, vložka č. 2034/S. 
Osoba zodpovedná za vecné plnenie a konajúca prostredníctvom 

Mgr. Peter Antal 
konateľ spoločnosti 

I. 
Predmet zmluvy 

1.Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu, motorovú naftu v predpokladanom 
množstve cca.3 000 litrov mesačne, do vozidiel prevádzkovaných kupujúcim, ktoré sú 

presne špecifikované v prílohe č.l. 

2.Motorová nafta musí vyhovovať ST normám. 
3.Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodanú motorovú naftu kúpnu cenu, uvedenú v či.II. tejto 

zmluvy. 

I I . 
Cena 

Zmluvné strany si dohodli cenu 1,3690 s DP11 za 1, liter k 25. 11. 2011.Účastníci sa 
dohodli, žc predávajúci je oprávnený zmeniť jednostranne kúpnu cenu, o ktorú s;i zmeň i 



maloobchodná cena stanovená na trhu spoločnosťou SLOVNAFT, a. s.. Rozhodujúcim dňom 
pre stanovenie kúpnej ceny j c deň odberu pohonných hmôt. 

III. 
Miesto plnenia 

1. Miestom plnenia je nadzemná čerpacia stanica pohonných hmôt, ktorá sa nachádza v 
areáli závodu Žiar nad Hronom. 

2. Odber motorovej nafty je možný v čase 00,00 hod. do 24,00 hod. cez pracovné dni, cez 
voľné dni a sviatky v čase od 00,00 hod. do 24,00 hod. 

IV. 
Platobné podmienky 

1 .Predávajúci pokaždom odobratí pohonných hmôt, vystaví kupujúcemu faktúru 
za odobraté množstvo motorovej nafty. 

2.Doba splatnosti faktúr je stanovená na 30 dní odo dňa jej vystavenia. 
3.V prípade oneskorenia kupujúceho s platením faktúr za odobratú motorovú naftu, zaplatí 

predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň 
omeškania a predávajúci okamžite zastaví odber motorovej nafty. 

V. 
Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho 

1. Kupujúci je povinný dodržiavať pokyny a nariadenia platné pre predávajúceho v 
zmysle platných noriem a predpisov. Kupujúci je povinný riadiť sa všeobecne platnými 
predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vrátane bezpečnostných predpisov 
pri manipulácii a obsluhe zariadení pri čerpaní pohonných hmôt. 

2. Kupujúci je zodpovedný v plnom rozsahu za požiarnu ochranu pri vykonávaní všetkých 
činností počas čerpania pohonných hmôt do vozidiel, ako aj činností pri pohybe a 
manipulácii so svojimi vozidlami v objekte predávajúceho a manipulácii so zariadeniami 
na čerpacej stanici v zmysle platnej legislatívy o ochrane pred požiarmi. 

3. Predávajúci, zakazuje donášku a požívanie alkoholických nápojov, omamných látok a pre-
kurzorov v objekte závodu Žiar nad Hronom a taktiež zakazuje vstup osobám doobjek-
tu závodu, ktoré sú pod vplyvom týchto omamných látok. 

4. Predávajúci umožní vstup zamestnancov, kupujúceho do objektu závodu s podmienkou, 
že zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj požiarnu ochranu za tieto osoby 
preberá na seba v plnom rozsahu kupujúci. 

5. Kupujúci, bude písomne informovať riaditeľa závodu Žiar nad Hronom o personálnych 
zmenách, za účelom vydania novej personálnej karty na čerpanie motorovej nafty. 
Kupujúcemu a zamestnancom kupujúceho sa zakazuje vstup do iných priestorov závodu, 
ktoré priamo nesúvisia s čerpaním pohonných hmôt. 

6. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré vzniknú odcudzením, alebo 
poškodením majetku kupujúceho. 

7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadný úraz, smrť, alebo poškodenie zdravia kupu-
júceho, alebo zamestnanca kupujúceho v objekte predávajúceho. 

8. Pokiaľ by vznikli škody na hmotnom majetku, drobnom hmotnom majetku, zavinené 
kupujúcim, alebo z dôvodu jeho podnikateľskej činnosti, je kupujúci povinný, tieto 
uhradiť, alebo odstrániť, t.j., uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. 

9. Predávajúci v plnom rozsahu oboznámil - poučil kupujúceho o všetkých predpisoch, 
nariadeniach právach a povinnostiach uvedených v tejto zmluve a na základe uvedeného 
je kupujúci povinný ďalej oboznámiť s týmito predpismi, nariadeniami, právami a 



I 

povinnosťami všetkých svojich zamestnancov a je plne zodpovedný za ich dodržiavanie 
pri výkone svojich činností. 

10. Kupujúci sa zaväzuje všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tohto článku zmluvy 
preniesť aj na všetkých svojich zamestnancov, ktorí budú oprávnení čerpať motorovú 
naftu do vozidiel uvedených v prílohe č. 1. 

VI. 
Platnosť zmluvy 

1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania a je uzatvorená na dobu neurčitú s výpo-
vednou lehotou jeden mesiac. Predávajúci a kupujúci môžu jednostranne odstúpiť od 
zmluvy ihneď, pokiaľ zmluvný partner porušil niektorý článok zmluvy. 

VII. 
Ostatné ustanovenia 

1.Prílohou k faktúre je prehľad o čerpaní množstva motorovej nafty v litroch,čas a dátum a 
rok čerpania motorovej nafty, EVČ vozidla. 

2.Vozidlám kupujúceho sa zakazuje pohyb v ostatných častiach areálu predávajúceho, vstup 
povolený, len za účelom odberu motorovej nafty. 

3.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom predávajúci obdrží 
jedno vyhotovenie a kupujúci jedno vyhotovenie. 

Vo Zvolene dňa: 

KUPUJUCI: PREDÁ VAJUCJ: 

Technické služby, spol. s r. o. 
Žiar nad Hronom 

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s 

Mg r. Peter Antál 
konateľ spoločnosti 

TECHNICKÉ SLUŽBY 
ŽIAR..NAD HRONOM 

epol. s r.o. rf? 
Ul. A. Dubčeka 45 @ 

©65 58 Žiar n a r! Hronot?; 

Ing. Anton Mazán 
pjydu^crpre^šTavern^va 

fWr.//idŕián Polóny 
podpredseda predstavenstva a.s. 

doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD. 
člen predstavenstva 

S 
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Príloha č. 1 
.„icnam mot. vozidiel TS Žiar nad Hronom, s. r. o., ktoré budú 
i.inkovať naftu v Slovenskej aut, doprave Zvolen, a. s. záv. Žiar n/Hr. 

.ľ.obné a dodávkové 

/H 808 AV Škoda Octavia 
ZH 194 Al Škoda Fabia 
ZH 074 BJ Citroen Jumper 
ZH 290 AC Hyundai H l 
ZH 364 BJ Renault Master 
ZH 739 AF Daewoo Lublin 

ZH 671 AE Multicar M25 
ZH 380 AP Multicar M25 
ZH 270 AP Multicar M25 

AVI E 
ZH 233 AP Plošina 
ZH 570 AJ vyklápač 
ZH 505AO Plošina 

ZH 373 AP Karosa polievák 
ZH 347 AE Š 706 sypač vyklápač 
ZH 488 AO Š 706 sypač vyklápač 
ZH 837 AD Traktor John Deere 
ZH 725 AA Traktor Zetor 
ZH 055 AA Traktor Zetor 
ZH 851 AA Traktor Zetor 
ZH 990 BI Mercedes Unimog 
ZH 981 BI Mercedes Unimog 
ZHZ011 CITYCAT zameták malý 

Žj.ar nad Hronom 29. 11. 2011 


