
 

 

 Rámcová kúpna zmluva č. 81/2018 

- Nákup betónových zmesí - 
Uzatvorená podľa ust.§ 409 a násl. zák. č. 513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov 

(Obchodný zákonník) 

 

 

 Zmluvné strany 

 

Kupujúci:  TECHNICKÉ SLUŽBY  STARÁ TURÁ m.p.o. 
Sídlo:   Husitská cesta 248/6, Stará Turá 916 01  

Zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, 

   oddiel Sro, vložka č.10003/R  

Zastúpený:  Ing. Jana Vráblová-riaditeľka 

Bankové spojenie: VÚB Stará Turá 

Číslo účtu:  SK81 0200 0000 0011 4029 6151 

IČO:   35602210 

IČ DPH  SK2021095043 

Tel.:   0327763215              

 

– ďalej ako „kupujúci“ 

 

Predávajúci:  SLOVITRANS, s.r.o. 
Sídlo:   Čachtická 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, 

   oddiel Sro, vložka č. 22056/R 

Zastúpený:  Martin Palcút – konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie: SLSP a.s., pob. Nové Mesto nad Váhom 

Číslo účtu:  0275429930/0900 

IČO:   44 945 744 

IČ DPH:  SK2022882136 

Tel.:   +421 917 445 527 

 

– ďalej ako „predávajúci“ 

    

 

Čl. I. 

Základné ustanovenia 

1.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé, taktiež majú oprávnenie k 

podnikaniu a sú v súlade s právnymi predpismi v dobe uzatvorenia zmluvy. 

 

1.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny dotknutých údajov oznámia bezodkladne druhej 

zmluvnej strane. 
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Čl. II. 

Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom plnenia zmluvy sú dodávky betónových zmesí, doprava a čerpanie čerstvého 

betónu z prevádzky firmy Slovitrans, s.r.o.  na obdobie od 18.09. 2018 - 18.09.2019 s možnosťou 

predĺženia zmluvy o jeden rok za predpokladu zachovania cien a podľa potrieb stanovených v tejto 

zmluve. 

 

 

Čl. III. 

Doba plnenia 

3.1. Kupujúci uplatňuje v zmysle uzatvorenej zmluvy požiadavku na dodávku čerstvého betónu 

telefonicky do 15.00 hod. predchádzajúceho dňa na predajnom mieste. Objednávky budú plnené 

podľa aktuálnych kapacitných možností predávajúceho. 

 

3.2. Oprávnená osoba za predávajúceho určená na operatívne prijímanie telefonických  objednávok: 

a) Mgr. Kristína Križáková 0917 445 527; Lea Bodnárová – tel. číslo 0907 104 870                       

mail: info@slovitrans.sk 

 

3.3. Kupujúci uvedie údaje špecifikujúce požadovaný tovar na ktoré majú byť dodávky betónu 

doručené, prípadne uvedú osobu, ktorá je oprávnená k prevzatiu dodávky vrátane telefonického 

kontaktu. 

 

3.4. Pri uplatnení objednávky musí kupujúci uviesť všetky informácie, ktoré môžu ovplyvniť 

plynulý priebeh betonáže a predávajúci nezodpovedá za prípadné škody, ktoré kupujúcemu vzniknú 

vinou vecne alebo časovo nepresne špecifikovanej objednávky. 

 

3.5. Zrušenie objednávky, zmeny termínu alebo objemu dodávky musí kupujúci neodkladne a v 

dostatočnom časovom predstihu oznámiť na predajnom mieste. Čerstvý betón, ktorý je už vyrobený 

je kupujúci povinný uhradiť. 

 

      Čl. IV. 

Dodávka a dodávané množstvo 

4.1. Pod dodávkou sa rozumie dodanie čerstvého betónu v dohodnutom čase, množstve a kvalite na 

miesto plnenia dodávky. V prípade distribúcie dopravnými prostriedkami kupujúceho sa miestom 

plnenia dodávky rozumie príslušná betonáreň predávajúceho. 

 

4.2. Na dodaný čerstvý betón musí predávajúci vystaviť dodací list, ktorý musí obsahovať 

nasledovné údaje: 

– označenie kupujúceho 

– množstvo dodaného čerstvého betónu v m3 

– druh a triedu čerstvého betónu, stupeň konzistencie, druh a triedu cementu, druh prísad 

– dátum a čas vystavenia dodacieho listu 

– použitý dopravný prostriedok, ŠPZ a meno vodiča, čas príchodu na miesto prevzatia a čas 

ukončenia 

– prevzatie doplní vodič podľa skutočnosti a nechá ho potvrdiť preberajúcou osobou 

kupujúceho 
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4.3. Na dohodnuté dodávky a lehoty nie je predávajúci viazaný v prípadoch, ak dôjde k výpadkom 

energie, dodávok vody, nepriechodnosti dopravných komunikácií, úradného príkazu, porúch 

výrobných a dopravných zariadení pokiaľ ich predávajúci nemohol predvídať a nedalo sa im predísť, 

rovnako tak aj v prípade vyššej moci.                                                                                         

V týchto uvedených prípadoch sa dodacia lehota predlžuje o dobu, počas ktorej prekážky trvali a nie 

je možne od  predávajúceho požadovať náhradu škody a zmluvou stanovené odškodné (pokutu), iba 

ak by došlo zo strany predávajúceho k zámernému alebo nedbalému konaniu. Ak uvedené okolnosti 

výkon alebo dodávku celkom znemožnia je predávajúci zbavený povinnosti výkonu alebo dodávku 

splniť. 

 

 

Čl. V. 

Práva a povinnosti predávajúceho 

5.1. Predávajúci zaisťuje dopravu a doručenie dodávok objednaného tovaru na jednotlivé miesta 

dohodnuté vopred v objednávke s kupujúcim. 
 

5.2. Predávajúci je povinný odovzdať poverenej osobe kupujúceho spolu s objednaným tovarom 

i doklady potrebné k jeho prevzatiu. 
 

5.3. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v požadovanej triede betónu a kvalite. 

 

5.4. Predávajúci sa zaväzuje, že na objednaný a dodaný tovar sa neviažu práva tretích osôb. 
 

5.5. Predávajúci bude dodávať tovar v dohodnutých termínoch. Na každú vopred dohodnutú 

telefonickú objednávku podľa miesta doručenia vystaví dodací list, ktorý bude obsahovať potrebné 

údaje: názov objednaného tovaru – objednanú triedu betónu,  požadovaný objem v m³ . 

 

 

Čl. VI. 

Práva a povinnosti kupujúceho 

6.1. Kupujúci sa zaväzuje uskutočňovať objednávky na tovar spôsobom uvedeným 

v čl. III. Ods. 3.1. a 3.2. tejto zmluvy. 
 

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu vo výške a termíne stanovenom podľa jednotlivých 

čiastkových objednávok do 14 dní od vystavenia daňového dokladu. 
 

6.3. Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať, odmietnuť tovar je oprávnený iba v prípade, že 

predávajúci dodal tovar v inej kvalite alebo množstve. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru sú 

špecifikované v č. IV. tejto zmluvy. 

 

6.4. Oprávnené, alebo poverené osoby kupujúceho prevezmú dodávku tovaru od predávajúceho 

potvrdením dodacieho listu a svojím podpisom v mieste plnenia dodávky tovaru. 

 

 

Čl. VII. 

 

Cena 

7.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar, ktorá sa stanovuje 

dohodou zmluvných strán v zmysle zák. NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení. 

Kúpna cena čerstvého betónu je stanovená dohodou zmluvných strán pre jednotlivé triedy takto: 
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Výrobok 

BETÓN 

stupeň 

vplyvu 

prostredia 

D max 

(mm) 

Cena bez 

DPH/m³ 

Zľava 

v % 

Cena výrobku 

€ /m3    bez DPH 

VRÁTANE ZĽAVY 

C 8/10 X0 22 47,30 € 10% 42,57 € 

C 12/15 X0 16 51,00 € 10% 45,90 € 

C 12/15 X0 22 50,00 € 10% 45,00 € 

C 16/20 X0 4 55,00 € 10% 49,50 € 

C 16/20 X0 8 53,00 € 10% 47,70 € 

C 16/20 X0 16 52,00 € 10% 46,80 € 

C 16/20 X0 22 51,00 € 10% 45,90 € 

C 20/25 X0 4 58,00 € 10% 52,20 € 

C 20/25 X0 8 55,00 € 10% 49,50 € 

C 20/25 X0 16 54,00 € 10% 48,60 € 

C 20/25 X0 22 53,61 € 10% 48,25 € 

C 25/30 X0 16 57,00 € 10% 51,30 € 

C 25/30 X0 22 56,00 € 10% 50,40 € 

 C 30/37 X0 16 59,00 € 10% 53,10 € 

C 30/37 X0 22 58,00 € 10% 52,20 € 

CB III cestný X0 16 62,00 € 10% 55,80 € 

CBGM C5/6 X0 22 42,00 € 10% 37,80 € 

CBGM C8/10 X0 22 43,00 € 10% 38,70 € 

Príplatok za použitie protizmrazovacej prísady 2,00 € 

 

 

 

DOPRAVA 

BETÓNU 

Mimo  

Nového Mesta 

nad Váhom 

 

DOMIEŠAVAČ  8m3/6m3 Bez DPH 

Jazda €/ 1 KM 1,60 € 

Jazda €/ 1 KM 2,10 € 

Nakládka €/ 15 min. 6,00 €   0,00 € 

Vykládka každých 15 minút je účtovaná 

za každú započatú štvrťhodinu zdržania 

 

€/ 15 min. 

 

6,00 € 

  

BETÓNOVÉ 

ČERPADLO 

S DOMIEŠAVAČOM 

5 m³ PUMI 24,67 CS 

Mercedes Benz 8x4 

MAXIMÁLNY DOSAH VÝLOŽNÍKA 24 M Bez DPH 

Hodinový výkon čerpadla €/ hod. 70,00 € 

Doprava čerpadla €/ km 1,70 € 

Rozbehová chémia €/ ks 10,00 € 

Technické služby mesta Stará Turá   
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BETÓNOVÉ 

ČERPADLO 

MAN 

 bez domiešavača 

Výložník 36m 

Čerpadlo na 

rozloženie potrebuje                 

min. 8m 

MAXIMÁLNY DOSAH VÝLOŽNÍKA  36 M Cena bez DPH 

Hodinový výkon čerpadla 

(účtovaný za každý začatú štvrťhodinu) 

 

€ / hod. 
 

80,00 € 

Doprava  1/km 1,70 € 

Rozbehová chémia (jednorázovo) € / ks 10,00 € 

Prídavné hadice 

(možnosť 12ks x 5m = 60 metrov) 

 

€ / m 
 

5,50 € 

 

7.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov spôsobom a 

v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou. 

 

7.3. Predávajúci fakturuje jednotlivé dodávky priebežne. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu v 

lehote splatnosti. Dňom  úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet 

predávajúceho. 

 

7.4.  Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona vrátane súpisu dodacích listov. 

 

7.5.  V prípade, že faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje je kupujúci oprávnený vrátiť ju 

na prepracovanie alebo doplnenie. Pri oprávnenom vrátení faktúry zaniká pôvodná lehota splatnosti. 

Nová lehota splatnosti beží znovu odo dňa vystavenia opravených faktúr. 

 

7.6. V prípade, že kupujúci opakovane nedodržuje splatnosť faktúr alebo bezdôvodne porušuje 

zmluvnú dohodu o výhradnom odbere, považuje to predávajúci za podstatné porušenie zmluvy. V 

takomto prípade je predávajúci oprávnený na zastavenie dodávok a doúčtovanie všetkých 

poskytnutých zliav, prípadne i odstúpiť od zmluvného vzťahu. 

 

Čl. VIII. 

Prechod vlastníckych práv 

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k dodanému tovaru momentom odovzdania a prevzatia 

tovaru. 

 

8.2. Riziká z poškodenia alebo zničenia tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho 

okamžikom prevzatia tovaru poverenou osobou kupujúceho. 
 

Čl. IX. 

Vady tovaru a záručná doba 

9.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v objednanej kvalite. Kvalita dodávaného tovaru sa riadi 

platnými technickými, hygienickými a ďalšími príslušnými normami. 

 

9.2. Predávajúci zodpovedá za to, že čerstvý betón má v dobe prevzatia vlastnosti podľa             

STN EN 206-1. Overovanie kvality sa vykonáva podľa STN preukázaním zhody vlastnosti 

čerstvého betónu s požiadavkami tejto normy.  Kontrolné vzorky sa odoberajú na betonárni. 

 

9.3. Pri čerstvom betóne vyrobenom podľa receptúry kupujúceho zodpovedá predávajúci len za 

predpísané zloženie a odborné premiešanie. 
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9.4. V prípade zistenia vady tovaru, ktoré kupujúci neodkladne oznámi dodávateľovi, je dodávateľ 

povinný vadný tovar bezplatne odstrániť a dodať náhradný tovar. Ak neodstráni dodávateľ vady 

ihneď alebo v lehote 3 hodín od oznámenia vady, alebo oznámi pred uplynutím stanovenej lehoty, 

že vady neodstráni, môže kupujúci žiadať zľavu z kúpnej ceny, alebo od zmluvy odstúpiť, pričom  

kupujúci aj po voľbe nároku môže tieto nároky meniť. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od plnenia 

príslušnej dielčej objednávky a pri druhých opakovaných vadných dodávkach, aj iného druhu 

tovaru môže kupujúci od tejto zmluvy odstúpiť v plnom rozsahu, doručením písomného odstúpenia 

predávajúcemu. 

 

9.5. Predávajúci nezodpovedá za zhoršenie kvality čerstvého betónu v nasledujúcich pripadoch 

– ak sa pridá na stavbe do čerstvého betónu voda na príkaz kupujúceho 

– ak sa mieša dodaný čerstvý betón s betónom od iného dodávateľa 

– ak pridá kupujúci do dodaného čerstvého betónu prísady alebo prímesi bez vedomia 

predávajúceho 

– pri vykládke dlhšej ako 45 minút, pokiaľ k nej došlo z viny kupujúceho 

– v prípade nesprávneho spracovania a ošetrenia betónu 

– v prípade neodbornej prepravy dopravnými prostriedkami kupujúceho 

 

Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 

10.1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba 

písomnou formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy, uvedené v 

dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

10.2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

 

10.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť 

vzájomným rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi 

zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa riadia slovenským poriadkom. Prípadné spory, 

o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne 

príslušnému súdu podľa sídla odporcu. 

 

10.4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých má každá platnosť originálu. Každá zo 

zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise. 

 

10.5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a je 

uzatvorená na obdobie jedného roka s možnosťou predĺženia zmluvy o jeden rok za predpokladu 

zachovania cien na základe dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluva 

vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvu je možné predčasne ukončiť písomnou 

dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou jednej zo zmluvných strán pri porušení ustanovení 

obsiahnutých v tejto zmluve. 

 

10.6. Predávajúci je oprávnený vypovedať zmluvu v prípade, že dôjde k podstatným zmenám 

cenových hladín dodávaného tovaru, kedy zmeny týchto cien môžu podstatným spôsobom 

negatívne ovplyvniť hospodársky výsledok predávajúceho. Výpovedná lehota je stanovená na jeden 

mesiac a začína plynúť dňom po doručení výpovede. 
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10.7. Kupujúci je oprávnený vypovedať zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, najmä ak dôjde k 

podstatným zmenám cenový hladín dodávaného tovaru a zmluva sa stane pre kupujúceho 

nevýhodou. Výpovedná lehota je stanovená na jeden mesiac a začína plynúť dňom po doručení 

výpovede. 

 

 

10.8. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 

 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 18.09.2018 

 

 

 

 

 

 

Za predávajúceho:      Za kupujúceho: 

 

 

 

 

 

 

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

          SLOVITRANS, s.r.o.                                            TECHNICKÉ SLUŽBY    

              Martin Palcút                               STARÁ TURÁ m.p.o. 

          konateľ spoločnosti                                      Ing. Jana Vráblová - riaditeľka 
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