
Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I
Zmluvné strany

1.1 Dodávateľ :

Dieseltrans – preprava a predaj PHM
Divinka – Lalinok 29
013 31  Divina

IČO :    35119764
DIČ:               1020525671
IČ DPH:                      
Zastúpený:    Róbert Pecko, majitel
Bankové spojenie:      
Číslo účtu:                   
( ďalej len dodávateľ )

1.2  Odberateľ:

Centrum vedecko - technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
810 05 Bratislava

IČO :                        00151882
IČ DPH:                      SK2020798395
Zastúpený:               Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica
Číslo účtu:                   7000064743/8180 
( ďalej len kupujúci)

Článok II
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je odber motorovej nafty pre odberateľa na pracovisku
            Dátové centrum VaV CVTI SR, ktoré je umiestnené v hospodárskom bloku Žilinskej 

univerzity v Žiline, Univerzitná 1 v Žiline. Pravidelná dodávka PHM – motorová nafta 
v kvalite podľa STN EN 590 sa   bude realizovať na základe telefonickej a písomnej 
objednávky odberateľa  a jej potvrdenia odberateľom.

2.2.  Odberateľ sa zaväzuje dodané PHM prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu  cenu

2.3   Vlastnícke právo k PHM prechádza z dodávateľa na odberateľa až po uhradení 
faktúry.
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Článok III
Miesto a čas plnenia

     3.1 Miestom plnenia  je odberné miesto kupujúceho – Dátové centrum VaV 
            v hospodárskom bloku Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitá 1 v Žiline
  
     3.2  Začiatok plnenia zmluvy vznikne po podpísaní zmluvy obomi zmluvnými stranami

Článok IV
Kúpna cena

4.1    Kúpna cena (ďalej len cena) bude určovaná dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. 
              z. o cenách.

     4.2    Cenu stanovuje dodávateľ a oznámi ju odberateľovi pri uplatnení objednávky
                   

4.3    Cena sa bude upravovať na základe zmeny trhovej ceny, pričom upravená cena 
sa bude odvíjať od trhovej ceny spoločnosti Slovnaft a. s. a bude o cca 0,003 EUR 
nižšia, ako cena na čerpacích staniciach Slovnaft; rozhodujúci pre stanovenie ceny 
je deň dodania PHM.

 
Článok V

Dodacie, platobné a fakturačné podmienky

5.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané PHM najneskôr  do 3 hodín od  potvrdenia 
telefonickej objednávky. 

5.2. Právo dodávateľa na vystavenie faktúry vzniká dňom prevzatia tovaru kupujúcim  
            a potvrdením prevzatia na dodacom liste kupujúcim, alebo ním poverenou osobou. 

Podkladom k fakturovanému množstvu je údaj z úradne overeného prietokomeru na 
CCP uvedenom na dodacom liste, podpísaný oprávneným pracovníkom odberateľa.

     5.3. Zmluvné strany sa dohodli na 15-dňovej lehote splatnosti faktúr odo dňa dodania 
PHM. Faktúry musia mať náležitosti daňového dokladu. Faktúra sa považuje za 

            zaplatenú dňom, kedy bude úhrada pripísaná na účet dodávateľa. 

5.4 Odberateľ má právo odmietnuť objednávku a dodávku v prípade, že kupujúci je v 
            omeškaní s platením faktúr.

 5.5  Za omeškanie splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený vyúčtovať odberateľovi 
zmluvnú  pokutu vo výške 0,01 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Zmluvná 
pokuta bude odberateľovi fakturovaná samostatnou fakturou.

5.6  V prípade nedodržania termínu dodávky PHM zo strany dodávateľa, je odberateľ 
oprávnený vyúčtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% za každú začatú 
hodinu omeškania s dodaním predmetu zmluvy.  Zmluvná pokuta sa nezapočítava na 
škodu vzniknutú odberateľovi omeškaním dodávateľa s plnením predmetu zmluvy. 
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Článok VI
Všeobecné ustanovenia

 6.1  Zmluvu možno dopĺňať alebo meniť výhradne formou písomných dodatkov ku kúpnej 
            zmluve, podpísaných oboma zmluvnými stranami, ktoré sa po ich podpísaní stávajú 
            neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

6.2. Táto podpísaní zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na  www.crz.gov.sk  .

6.3.  Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 
        Každá zo zmluvných strán obdrží jeden výtlačok.

6.4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

6.5. Vypovedať ju možno písomne ktoroukoľvek zo zmluvných strán a jej platnosť skončí 
posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola vypovedaná niektorou 
zo zmluvných strán.

6.6  Ostatné ujednania, neuvedené v tejto mluve, sa riadia ustanoveniami Obchodného 
       zákonníka a  Občianského zákonníka.

V Žiline dňa:……………………. V Bratislave dňa:……………………….

................................................ ..................................................
               za dodávateľa        za odberateľa 

Prílohy: 1x výpis z živnostenského registra 
  1x doklad o IČ DPH
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