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KÚPNA ZMLUVA č. 03/01/2018/RV 
 

„Dodávka PHM prostredníctvom palivovej karty pre potreby Správy ciest KSK“ 

uzavretá podľa§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

 

Čl. l 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci: 

názov:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo 

podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

zastúpený:   Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach obchodných: Ing. Gabriela Pelikánová, investičná námestníčka 

IČO:    35 555 777 

DIČ:    202 177 2544 

IČ DPH:    SK 2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu:   7000409705/8180 

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 

spojenie:   tel.: 055/78 60 011 

    fax: 055/78 94 936 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...) 

 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

a  

 

Predávajúci: 

názov:     JOPI ČS s.r.o. 

sídlo:     Makov 3005, Makov 023 56 

zastúpený:    Jozef Kertész- konateľ 

    Štefan Nagy- konateľ 

IČO:     36 746 053 

DIČ:    2022328495 

IČ DPH:   SK2022328495 

bankové spojenie:  Tatra Banka a.s. 

IBAN:    SK10 1100 0000 0026 2309 0232 

BIC/SWIFT:    TATRSKBX 

právna forma: Zapis. v Obch. reg. okr. súdu v Žiline, oddiel: Sro, Vložka 

18692/L 

spojenie: tel.: 00421 948 007 020 

e- mail: j.kertesz@jopi.sk 

 

(ďalej len „predávajúci“) 
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Čl. II 

Východiskové údaje 

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe vyhodnotenia zákazky s názvom: „Dodávka PHM 

prostredníctvom palivovej karty pre potreby Správy ciest KSK“ zo dňa 18.01.2018. 

2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka predávajúceho.  

 

 

Čl. III 

Predmet a rozsah zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je nákup motorovej nafty spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590: 

2014 (65 6506) a 95 oktánového benzínu a to na princípe akceptácie palivovej karty na 

odobratie PHM vo výdajných miestach predávajúceho, vrátane vystavenia a dodávky palivovej 

karty (ďalej len „tovar“) pre potreby Správy ciest, Správa a údržba Rožňava, Cestmajsterský 

obvod Štítnik, v zmysle cenovej ponuky predávajúceho uvedenej v prílohe č. 1, v kvalite 

vyhovujúcej STN, EN a právnym predpisom platným v SR a zaväzuje sa na neho 

previesť vlastnícke právo k tomuto tovaru. 

2. Predávajúci sa zaväzuje plniť kvalitatívne požiadavky predmetu zmluvy v súlade 

s výzvou a predloženou ponukou, realizovať predmet kúpnej zmluvy vo vlastnom mene 

a na vlastnú zodpovednosť s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný a skutočne dodaný tovar kúpnu cenu podľa 

článku IV tejto zmluvy. 

4. Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy nie je zaťažený právami tretích osôb. 

5. Kupujúci je oprávnený upraviť predpokladané množstvo, podľa svojich skutočných 

potrieb alebo finančných možností. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci si 

neuplatní náhradu škody voči kupujúcemu z titulu ušlého zisku v prípade, ak tento 

nedodrží predpokladané množstvá. Zmluvné strany sa dohodli, že nie sú viazané výškou 

odchýlky, stanovenou v § 421 ods. 1, resp. ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

6. V prípade dodania tovaru obdobného druhu ako je predmet zmluvy podľa prílohy č. 1, 

bude kupujúci po dobu platnosti tejto zmluvy rokovať s predávajúcim o cene 

a o ostatných podmienkach. Pokiaľ dôjde k dohode o predmete, cene a ostatných 

podmienkach, zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria dodatok k tejto zmluve. 

 

 

Čl. IV 

Cena 

1. Kúpna cena dodávaných PHM na palivovú kartu vo výdajných miestach 

predávajúceho za 1 liter PHM bude nasledovná: 

Aktuálna predajná cena v deň odberu tovaru vo výdajných miestach predávajúceho 

v EUR s DPH za 1 liter PHM . 

2. Kúpna cena za dodanie tovaru v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa výzvy 

a predloženej ponuky.  

3. Cena za dodanie tovaru v rozsahu podľa čl. III a predloženej ponuky: 

Názov Množstvo 
Celková cena  

bez DPH 

v EUR  

20% DPH 
v EUR 

Celková cena  
s DPH 
v EUR 

„Dodávka PHM 

prostredníctvom palivovej 

karty pre potreby Správy 

ciest KSK“ 

komplet 14 572,78 2 914,56 17 487,34 
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4. K cene bude predávajúci fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov 

v čase fakturácie. 

 

 

Čl. V 

Doba trvania zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou 

jej predĺženia po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, maximálne do výšky 

finančného limitu 14 990,00 € bez DPH zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 

NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

 

 

Čl. VI 

Všeobecné dodacie podmienky, miesto a doba plnenia 

 

1. Predávajúci sa zaručuje za kvalitu a úplnosť dodávky. Na vyžiadanie dodá certifikát 

konkrétneho druhu tovaru 

2. Kupujúci pri odbere tovaru na čerpacej stanici JOPI Štítnik obdrží pokladničný doklad 

a na fakturačnom zbernom hárku podpíše množstvo odberu PHM, EČV vozidla, ktorý 

bude prílohou vyúčtovacej faktúry. 

3. Kupujúci si vyhradzuje právo vykonať kontrolu množstva a kvality dodaného tovaru. 

4. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak preberaný tovar nespĺňa 

kvalitatívne požiadavky. 

5. Predávajúci je povinný bezodkladne písomne oznámiť kupujúcemu existenciu dôvodov, 

ktoré bránia alebo sťažujú dodanie tovaru, ktorého následkom bude omeškanie s dodaním 

tovaru. 

6. Počas zimnej údržby (od 1.11. do 31.3 nasledujúceho roku) odber PHM nepretržite alebo 

na základe telefonickej výzvy. 

7. Počas ostatných mesiacov (od 1.4 do 31.10) zabezpečiť prevádzku min. od 6.00 hod. do 

18.00 hod.  

8. V prípade mimoriadnych udalostí (povodne, odstraňovanie následkov veternej smršti 

a pod.) prevádzka ako počas zimnej údržby. 

9. Požadované zásoby min. 5000 l. 

10. Miesto plnenia: Čerpacia stanica JOPI Štítnik, Rožňavská 34, Štítnik. 

 

 

Čl. VII 

Platobné podmienky 

 

1. Kupujúci neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie zmluvy. Predmet 

zmluvy bude hradený z finančných prostriedkov kupujúceho. Kupujúci zaplatí 

predávajúcemu kúpnu cenu za predmet zmluvy podľa článku III. tejto zmluvy, na základe 

faktúry vystavenej predávajúcim. Platba sa uskutoční bezhotovostným prevodom na 

bankový účet predávajúceho. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia 

kupujúcemu. 

Fakturácia sa bude vykonávať 2x mesačne po splnení dodávky predmetu zmluvy, 

po odovzdaní a prevzatí objednaného množstva tovaru, spolu s dodacím listom 

potvrdeným obidvoma zmluvnými stranami, ktorý musí tvoriť neoddeliteľnú prílohu 

faktúry a fakturačným zberným hárkom, na ktorom je uvedené: druh PHM, množstvo, 
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cena EČV vozidla, cena PHM a podpis kupujúceho, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu 

faktúry. 

2. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. IV tejto zmluvy bude faktúra vyhotovená 

predávajúcim. Faktúru za predmet zmluvy sa predávajúci zaväzuje vystaviť až po dodaní 

tovaru a jeho prevzatí kupujúcim bez vád. 

3. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: 

- Označenie zákazky, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

- číslo zmluvy, číslo faktúry, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu. 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je 

oprávnený vrátiť ju predávajúcemu do troch pracovných dní na doplnenie a predávajúci 

je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej 

faktúry kupujúcemu. 

 

 

Čl. VIII 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

1. Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem 

v SR vzťahujúcich sa na tovar. 

2. Kupujúci sa zaväzuje prípadné vady tovaru neodkladne písomne reklamovať v lehote do 

5 dní od ich zistenia.  

Písomná reklamácia obsahuje najmä:  

- číslo kúpnej zmluvy,  

- druh dodaného tovaru,  

- dátum dodania tovaru,  

- presný, určitý a zrozumiteľný opis vady tovaru a ako sa prejavuje, 

- voľbu nároku  

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim, aj keď 

sa vada stala zjavnou počas záručnej doby. Kupujúci má v takomto prípade právo 

požadovať od predávajúceho bezplatné odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za 

vadný tovar. 

4. V prípade nedodržania kvality dodaného tovaru je predávajúci povinný neodkladne 

zabezpečiť náhradné kvalitné plnenie dodávky na vlastné náklady. Predávajúci zabezpečí 

bezchybné plnenie do 3 dní od uplatnenia reklamácie kupujúceho, inak je v omeškaní, 

pre ktoré platia ustanovenia článku IX tejto zmluvy. 

5. Zodpovednosť za vady sa riadi ustanoveniami § 420 a nasl. Obchodného zákonníka.  

 

 

Čl. IX 

Zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy 

1. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením ceny je predávajúci oprávnený účtovať 

kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý začatý deň 

omeškania. 

2. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním objednaného tovaru je kupujúci 

oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného 

tovaru za každý začatý deň omeškania. 
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3. V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy 

odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, 

čo sa o tomto porušení dozvedela. Zmluvné strany považujú porušenie zmluvy za 

podstatné v týchto prípadoch: 

- nedodržanie kvality tovaru vyhovujúcej STN, EN a právnym predpisom platným 

v SR 

- nedodržanie termínu plnenia podľa čl. VI. tejto zmluvy. 

- za podstatné porušenie zmluvy sa pokladá aj faktúru po lehote splatnosti. 

V takomto prípade má predávajúci právo blokovať tankovacie karty kupujúceho 

a možnosť odstúpenia od zmluvy s okamžitou platnosťou. 

4. V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili 

ako podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 

5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane.  

 

 

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných 

dodatkov. 

3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej 

strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

4. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po dve (2) vyhotovenia. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

V Košiciach, dňa:12.03.2018     V Makove, dňa: 30.01.2018 

 

Za kupujúceho:      Za predávajúceho: 

 

 

________________________    _________________________ 

Ing. Jozef Rauch      Jozef Kertész 

poverený riadením organizácie    konateľ 


