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Rámcová kúpna zmluva 
č. 04-02-2020 

uzavretá na základe § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa ustanovení § 112 a § 117 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 
 

medzi zmluvnými stranami 

 
Predávajúci: Jozefína Guregová - Família s.r.o. 

Sídlo: Prešovská 8/1711 

IČO: 46697772 

IČ DPH: SK2023553565 

Zastúpený: Jozefína Guregová 

Kontaktná osoba: Jozefína Guregová 
 

Tel.:                                        0918867422 

Mail: jguregová@ggurman.sk 

 (ďalej aj „Predávajúci“) 

a 

 

  Kupujúci:   Verejnoprospešné služby p.o. 

  Sídlo:   Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 

  Zastúpený:   Ing. Krett Ľubomír 

  Bankové spojenie: 

  Číslo účtu:    

  IBAN:     

  BIC: 

  IČO:    319 534 92 

  DIČ:    20 20 713 288 

IČ DPH:   SK 20 20 713 288 

 

Osoby poverené rokovať: 

Vo veciach zmluvných : Ing. Krett Ľubomír 

Vo veciach technických: Mgr. Pitoňak Peter 

 

e-mailový kontakt:   pitonak@vps-sl.sk 

(ďalej len „kupujúci“) 
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Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho na základe mesačnej objednávky 

Kupujúceho (táto môže byť realizovaná aj formou e-mailu zaslaného  kontaktnej osobe 

Predávajúceho) dodať a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru 

špecifikovanému v mesačnej objednávke, ktorá bola vyhotovená v zmysle ustanovení 

tejto Zmluvy a záväzok Kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. 

1.2. Druh tovaru: 

AdBlue zdarma, Oleje mazivá, nafta, benzín. Pohonné hmoty a oleje sú 

dodávané a  fakturované v litroch. 

Miesto  dodania   tovaru:   čerpacia  stanica   Predávajúceho Prešovská 8 ,064 01 Stará 

Ľubovňa. 

Termín plnenia zmluvy:  od nadobudnutia účinnosti zmluvy do jej ukončenia. 

1.3. Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodať tovar , odovzdať doklady, ktoré sa na  tovar  

vzťahujú a umožniť Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k predmetu Zmluvy. 

               Predávajúci plní dodávku Kupujúcemu odovzdaním tovaru na základe dodacieho listu    

               vo vyššie uvedenom mieste dodania tovaru. Dodací list bude tvoriť prílohu faktúry.  

               Tovar v zmysle Zmluvy musí mať kvalitu podľa príslušných ustanovení EN a STN,  

               uznaných, alebo obvyklých pre dodávky tohto druhu tovaru.       

 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, to jest do 14.02.2021 alebo do vyčerpania 

finančného limitu vo výške 55 0000 € bez DPH (slovom päťdesiatpäťtisíc  bez DPH), 

t.j. 66 000€ s DPH (slovom šesťdesiatšesťtisíc  € s DPH). 

 

3. Kúpna cena a platobné podmienky 

3.1. Kupujúci berie na vedomie, že cena pohonných hmôt je priamo závislá od aktuálnej 

svetovej ceny ropy, kurzu USD/EUR, ako i ponuky a dopytu. Z toho dôvodu si 

Predávajúci vyhradzuje právo na zmenu ceny. Kúpna cena je nepredvídateľná a preto 

Kupujúci berie na vedomie právo predávajúceho kúpnu cenu aktualizovať. Kupujúci 

má právo si pred samotným prevzatím tovaru overiť (formou emailu, resp. priamo na 

čerpacej stanici)  cenu  (cena  v  eurách  za  liter  pohonných  hmôt  ku  dňu  dodania) 

u kontaktných osôb Predávajúceho, ktoré sú mu povinné obratom odpovedať formou 

emailu, resp. priamo na mieste čerpania. Táto cenová ponuka je záväzná. V prípade 

zmeny ceny uvedenej v tejto zmluve, ak s ňou Kupujúci nesúhlasí, má Kupujúci  právo 

tovar neodobrať a od tejto zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou v lehote do 30 dní 

od kedy sa od Predávajúceho dozvie vyššiu novú cenu oproti cene pôvodne uvedenej v 

tejto zmluve. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia Predávajúcemu alebo 

vrátením zásielky Kupujúcemu ako nedoručenej. 

3.2. Po prevzatí tovaru Kupujúcim, Predávajúci vyúčtuje kúpnu cenu faktúrou vystavenou 

na základe dodacieho listu, ktorý musí byť pri dodaní tovaru potvrdený podpisom       a 

paličkovým písmom poverenými osobami zo strany Predávajúceho    a Kupujúceho. 

   Predávajúcemu vzniká povinnosť vystaviť daňový doklad (faktúru) v deň zdaniteľného  

   plnenia.  Predávajúci bude Kupujúcemu zasielať faktúru  2x mesačne (I. faktúra za 1.- 

   15 deň, II. faktúra za 16.-31. deň) + 1x mesačne (pohrebníctvo, futbalový štadión) za  

   celý mesiac s percentuálnou zľavou 3% z celkovej odobratej sumy. 

3.3. Kupujúci sa zaväzuje za prevzatý tovar zaplatiť kúpnu cenu určenú Predávajúcim       v 

lehote splatnosti, teda v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu. Ak 

koniec splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu, alebo štátny sviatok, je 

posledným dňom lehoty splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň. Kupujúci je 

oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti faktúry, alebo 

náležitosti stanovené ďalšími príslušnými právnymi predpismi alebo má iné vady v 

obsahu podľa tejto zmluvy v lehote do troch pracovných dní odo dňa je doručenia 
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Kupujúcemu. Vo vrátenej faktúre musí vyznačiť dôvod vrátenia. Predávajúci je v tomto 

prípade povinný podľa povahy nesprávnosti faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú 

faktúru. Oprávneným vrátením faktúry končí plynutie pôvodnej lehoty splatnosti. Celá 

nová lehota splatnosti plynie znovu odo dňa doručenia opravenej alebo nanovo 

vyhotovenej faktúry. Za dátum úhrady sa považuje príjem finančného obnosu na účet 

Predávajúceho. Predávajúci môže požiadať Kupujúceho o kópiu dokladu o úhrade. 

Pokiaľ bude Kupujúci v omeškaní s úhradou faktúr, má  predávajúci právo od zmluvy 

ihneď odstúpiť. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia Kupujúcemu alebo 

vrátením zásielky Predávajúcemu ako nedoručenej. 

3.4. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet 

predávajúceho. 

3.5. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry, je tento povinný Predávajúcemu 

zaplatiť zákonný úrok z omeškania v zmysle § 369a zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov. 

3.6. Predávajúci a Kupujúci sú oprávnení meniť čísla bankového spojenia, prípadne banku, 

o čom sa zaväzujú v dostatočnom časovom predstihu druhú zmluvnú stranu písomne 

informovať a zároveň druhú stranu požiadať o úhradu pohľadávky na nové číslo 

bankového účtu. 

 

4. Zodpovednosť za vady, reklamácie 

4.1. Kupujúci, alebo ním poverená osoba sú povinní si tovar prezrieť pri jeho prevzatí. 

Zjavné vady tovaru je Kupujúci povinný u Predávajúceho reklamovať okamžite, 

najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa dodania tovaru. 

4.2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých Kupujúci v čase uzavretia Zmluvy 

vedel, alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých za Zmluva uzavrela, musel vedieť, 

ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal podľa Zmluvy mať. 

4.3. Kupujúci je povinný vady tovaru reklamovať u Predávajúceho na základe písomného 

zápisu o reklamácii, ktorého obsahom bude popis vád tovaru, nároky Kupujúceho, číslo 

dodacieho listu a číslo faktúry. 

4.4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu Kupujúceho najneskôr do 15 dní od jej 

prijatia. V prípade oprávnenosti reklamácie Kupujúceho je Predávajúci povinný dodať 

Kupujúcemu nový tovar alebo mu vrátiť cenu tovaru, a to najneskôr do 15 dní od 

vybavenia reklamácie. 

 

5. Vyššia moc 

5.1. Nepovažuje sa za porušenie Zmluvy, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nemôže plniť 

svoje zmluvné povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej 

strany a bráni jej v riadnom plnení povinnosti, ako nemožno rozumne predpokladať, že 

by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila,   alebo 

prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (napr. živelné 

pohromy, štrajky, výpadky v dodávkach ropy, zákazy, nariadenia a príkazy vládnej 

inštitúcie majúce právomoc nad stranami tejto Zmluvy, povstaním, vojnou  alebo inými 

zmluvnými stranami nekontrolovateľnými skutočnosťami). 

5.2. Na základe požiadavky druhej zmluvnej strany, dotknutá zmluvná strana predloží 

doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť. 

5.3. Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, zmluvne dohodnuté termíny sa 

predlžujú o dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť. Ak doba ich trvania 

presiahne 30 kalendárnych dní, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená písomne 

odstúpiť od Zmluvy bez akýchkoľvek negatívnych právnych následkov pre 

odstupujúcu zmluvnú stranu alebo náhrady škody. 
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6. Oprávnené záujmy 

6.1. Zmluvné strany  sú  v záujme  naplnenia  Zmluvy  povinné  vzájomne  spolupracovať 

a obozretne postupovať v súlade so svojimi oprávnenými záujmami. Sú povinné sa 

navzájom informovať o všetkých dôležitých okolnostiach týkajúcich sa realizácie 

Zmluvy a na žiadosť druhej zmluvnej strany bezprostredne podať vysvetlenie. Obidve 

zmluvné strany sú povinné v rámci svojich bežných možností postupovať tak, aby 

minimalizovali prípadné škody, straty alebo riziká, vyplývajúce z činností spojených  s 

plnením zmluvných vzťahov alebo použitím produktov. Každá zo zmluvných strán 

dôsledne zabezpečí dodržovanie dôvernosti obchodných informácií, ktoré medzi nimi 

v dôsledku plnenia tejto zmluvy vznikli. 

 

 

 

7. Záverečné ustanovenia 

7.1. Každá zo zmluvných strán je povinná bezodkladne upozorniť druhú zmluvnú stranu na 

okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie plnenia z tejto zmluvy. Takisto je každá 

zo zmluvných strán povinná bezodkladne upozorniť druhú zmluvnú stranu na zmenu 

kontaktných osôb, alebo kontaktných údajov. 

7.2. Kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak si 

Predávajúci ani na základe predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho (postačuje aj 

formou emailu) nesplní povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy, resp. ak má 

Kupujúci  preukázané,  že  mu  Predávajúci  dodal  tovar  nezodpovedajúci  kvalite     v 

zmysle tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia 

Predávajúcemu alebo vrátením zásielky Kupujúcemu ako nedoručenej. 

7.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú v spojitosti so zmluvou 

budú najprv riešené vzájomnou dohodou. Ak táto dohoda nebude možná, zmluvné 

strany sa dohodli, že na riešenie sporu bude príslušný Okresný súd Stará Ľubovňa. 

7.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť  dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy podľa § 47a ods. 1 zákona 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5a  ods. 

1 a  6  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o slobodnom  prístupe  k informáciám  a o zmene  a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

Za jej zverejnenie zodpovedá Kupujúci. 

7.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom Kupujúci po podpise obdrží  dve 

vyhotovenia a Predávajúci jedno vyhotovenie. 

7.6. Túto zmluvu možno meniť len písomne, písomnou dohodou oboch zmluvných strán 

alebo v prípade jej zmeny vo forme dodatku k tejto Zmluve, ktorý bude jej 

neoddeliteľnou súčasťou. 

7.7. V ostatnom pre tento zmluvný vzťah platia ustanovenia Obchodného zákonníka. 
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