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RÁMCOVA DOHODA na dodanie tovaru 

Uzatvorená podľa ustanovení §409 a nasledujúcich Zákona číslo číslo 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov 

 

 

 1 DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN 

  

1.1 Kupujúci:   Obec Makov 

 Sídlo:   023 56  Makov č. 60 

 Zastúpený:   Martin Pavlík 

 IČO:    00314129 

 DIČ:    2020553128 

 Bankové spojenie: SLSP, a.s., pobočka Turzovka 

 IBAN:   SK27 0900 0000 0003 1185 5487 

 E-mail:   makov@makov.sk 

  

 (ďalej len „kupujúci")  

  

 a 

  

1.2 Predávajúci:   

Názov:   Milan Kubošník  

 Sídlo:   Makov 336, 023 56 Makov 

 IČO:    30548985 

 DIČ:    1020454853 

 IČ DPH:   SK1020454853 

 Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

 IBAN:   SK37 0200 0000 0016 6246 6955 

 Označenie registra: Živnostenský register Okresného úradu Čadca 

 Číslo živnostenského registra: 502-8273 

 E-mail:   milan.kubosnik@centrum.sk  

  

 (ďalej len „zhotoviteľ“)  

  

1.3 Kupujúci poveruje zástupcu na rokovanie: 

 vo veciach zmluvných:  p. Martin Pavlík, starosta 

 vo veci objednávok:  p. František Chuděj 

 

1.4 Zhotoviteľ poveruje zástupcu na rokovanie:  

 vo veciach zmluvných:  p. Milan Kubošník 

  vo veciach realizácie:  p. Milan Kubošník 

  

 

1 PREAMBULA 

  

1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle §117 zákona 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

2 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a 

aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú 
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zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú 

si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu 

druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť. 

 

3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú 

vôľu uzavrieť zmluvu o dielo v nasledovnom znení. 

 

4 Predávajúci dodá tovar podľa platných technických noriem, podmienok dojednaných v 

tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.    

 

 

 2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY 

 

2.1 Predmetom zmluvy je dodávka hnedého uhlia vrátane dopravy a to:   

 - hnedé uhlie kocka Bílina, zrnitosť: 40 – 100 mm, výhrevnosť: min. 17,5 MJ/kg, 

v predpokladanom množstve 40 ton. 

  

 Celkové odobraté minimálne ani maximálne množstvo uhlia sa nestnovuje.  

 Predpokladané množstvo je stanovené na základe predpokladaných potrieb kupujúceho

 počas platnosti zmluvy v závislosti na poveternostných a klimatických podmienkach.  

 Uvedené predpokladané množstvo nijakým spôsobom nezaväzuje kupujúceho k jeho

 odobratiu v celej výške. 

  

3. ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY 

  

3.1 Cena za tovar v rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe 

stanovených kvalitatívnych a dodacích podmienok. 

 Rozsah predmetu zzmluvy: 

- cena bez DPH za 1 tonu uhlia: 143,99 EUR 

- spotrebná daň z uhlia   10,62 EUR 

- celková cena bez DPH za 1 t uhlia 154,61 EUR     

- celková cena s DPH za 1 tonu uhlia: 185,53 EUR 

 

- cena s DPH za 40 ton uhlia: 7 421,28 EUR 

 

3.2 Uvedené jednotkové ceny sú pevné. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy 

je prípustné priemietnuť: 

   

 3.2.1 zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu, 

 

3.3 Predávajúci vystaví faktúru na základe dodacieho listu, resp. súpisu tovaru na ktorom 

bude uvedený presný názov dodávaného paliva a množstva. 

  

3.4 Splatnosť faktúr je na základe dohody oboch zmluvných strán stanovená do 30 dní od 

doručenia tovaru a to na základe doručenej faktúry spolu s odsúhlaseným dodacím 

listom kupujúcemu, ak sa strany nedohodnú v jednotlivom prípade písomne inak.  

  

5. SPÔSOB DODANIA A TERMÍN PLNENIA 

  

5.1 Miesto dodávky: Dom kultúry, 023 56  Makov 59. 
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5.2 Predmet zákazky bude dodávaný postupne v priebehu zmluvného vzťahu a to na 

základe telefonickej objednávky p. Františka huděja do 24 hodín od čiastkovej 

objednávky. Predávajúci súhlasí s harmonogramom dodávky. 

 

5.3 Predmet zlmuvy prevezme od predávajúceho štatutárny zástupca kupujúceho, alebo ním 

poverený zástupca, ktorý písomne prebratie potvrdí na dodacom liste.    

   

6. MAJETKOVÉ SANKCIE 

 

6.1 Ak predávajúci nedodá tovar riadne a včas v termíne uvedenom v bode 5.2, môže 

kupujúci požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, 

pričom nie je touto pokutou dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody. 

 

6.2 V prípade že kupujúci cenu za plnenie predávajúceho neuhradí včas, môže predávajúci 

uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, pričom nie je 

týmto úrokom dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody. 

  

  

7. OSTATNÉ DOJEDNANIA 

  

7.1 Vlastníctvo predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho dodaním 

tovaru a uhradením ceny predmetu kupujúcim.   

  

7.2 Platobný styk účastníkov zmluvy bude vykonaný bezhotovostne prostredníctvom 

peňažných ústavov účastníkov  

 

7.3 Vzťahy medzi účastníkmi tejto zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa 

vďalšom riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov 

platných na území SR.   

 

7.4 Ak vzniknú spory vyplývajúce zo zmluvy, zmluvné strany ich riešia vzájomnou 

dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o 

rozhodnutie príslušný súd.  

 

7.5 Predávajúci má povinnosť dbať na dodržanie kvalitatívnych parametrov a množstva 

dodávaného uhlia. Kupujúci má právo si dodávku overiť.   

 

  

8. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY 

  

8.1 Zmluva sa uzatávara na dobu určitú: od 01.01.2020 do 30.12.2020 

 

8.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvomi 

zmluvnými starnami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v súlade s 

Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

  

9.1 Tovar bude dodaný podľa STN, ON a TP platných v čase dodávky s min. zárukou 7 dní, 



4 

 

za podmienky uskladnenia tovaru na suchej a krytej skládke.  

 

9.2 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa čl. 2 tejto zmluvy má v čase 

prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho 

hodnotu, alebo schopnosť využitia. V danom prípade sa vykoná podrobný rozbor 

technických parametrov tovaru v certifikovanom laboratóriu a v prípade potvrdenia 

nemožnosti použitia tovaru na požadované účely má pravo kupujúci dodávku tovaru 

vrátiť redávajúcemu, t.j. odmietnuť ho. 

 

  

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  

10.1 Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán. 

 

10.2 Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavený súhlas s 

celým jej obsahom. 

 

10.3 Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 

ktoré budú datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné 

strany. 

 

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia zmluvných strán bude prebiehať výlučne 

písomne (aj e-mailom), okrem telefonického objednávania tovaru, pričom kontaktné 

adresy oprávnených osôb sú uvedené v čl. 1 zmluvy. 

 

10.5 Zmluvné strany majú právo na odstúpenie od tejto zmluvy v prípade závažného 

porušenia zmluvných podmienok. Výpovedná lehota je 2 mesiace od doručenia 

výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade výpovede tejto zmluvy nie je dotknuté 

právo na náhradu súvisiacih nákladov obidvoch zmluvných strán. 

 

10.6 Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu 

prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

10.7 Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v 2 originálnych exemplároch, pričom 

každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.  

 

 

V Makove, dňa 23.12.2019 

 

  

 

 

.................................................................. .................................................................. 

Kupujúci: Martin Pavlík  Predávajúci: Milan Kubošník  

  starosta      

 

 

 


