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Rámcová kúpna zmluva 
Uzatvorená podľa §409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: 

Predávajúcim: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
V zastúpení: 

P A R A P E T R O L a.s. 
Štefánikova 15, 949 01 NITRA 
Ing. Bugár Vladimír, predseda predstavenstva 
Ing. Kuruc Jozef, člen predstavenstva 

36526606 DIČ: 2020151265 IČ DPH: SK2020151265 
SLSP Nitra, č. účtu: 232903663/0900 

Zapísaný v obeh. registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sa, vložka: 10049/N 
Kontaktná osoba pre obchod: Ing. Syptáková Marcela 

tel. 0903 261 487 e-mail: syptakova@parapetrol .sk 
Kontakt pre realizáciu objednávok: 

t e l - f a x : 043/430 4861 
a 

ICO: 
Bankové spojenie: 

Kupujúcim: 
Obchodné meno : Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja ( SC TSK ), 

Sídlo : Brnianska č. 3 911 05 Trenčín 
V zastúpení : Ing. Stanislav Lališ. SC TSK 
IČO : 379 15 568 DIČ : 2021764767 IČ DPH : SK 2021764767 
Bank. spojenie : Dexia Banka Slovensko č. účtu: 732 
Zapísaný v obeh. registri Okresného súdu : 
Kontaktná osoba pre obchod: Vážny Vlad imí r , vedúci SC TSK 
Prievidza 
Tel/fax : 046/5423109 e-mail: 

Článok I. 
Predmet 

Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru určeného v individuálnom cenníku a podľa všeobecných obchod-
ných podmienok predávajúceho, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

Článok II. 
Cena 

Cena sa stanovuje v cenníku tovaru vydanom predávajúcim pre kupujúceho podľa tejto zmluvy. Predávajúci si 
vyhradzuje právo na zvýšenie cien v prípade zvýšenia cien vstupných nákladov. Predávajúci môže zvýšiť cenu 
výrobkov uvedených v cenníku iba po predchádzajúcom súhlase kupujúceho. 

Druh tovaru Merná Predpokladané Jednotková cena Jednotková cena Celkom cena s 

jednotka množstvo 
bez DPH s DPH DPH 

M6AD 1 1,008 1,2096 

M6AD S2 + 1 1,080 1,296 

M 7 A D 1 3000 1,117 1,3404 4021,2 

M 7 A D S3 1 2000 1,190 1.428 2856 

M 7 A D M 1 1,1 16 1,3392 

PP 80 1 0,99 1.188 

PP 90 1 2000 1,044 1,2528 2505,6 

P A R A P E T R O L a .s., Štefánikova 15. 949 01 NITRA. , 
IČO 36526606. IČ DPH: SK.2020151265 
zapísaná v Obeh. registri OS Nitra, oddiel: Sa. vložka 10049/N 
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O H H M 4 6 1 3000 0,962 1,154 3463,2 

Vazelína kg j 3,6 

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v lehote splatnosti . 
Predávajúci a kupujúci sa dohodli na lehote splatnosti ceny dodaného tovaru : 60 dní. 

Článok III. 
Kreditný limit 

Pokiaľ súčet všetkých neuhradených faktúr ( a to aj v lehote sp la tnos t i ) prekročí čiastku 2500 E U R (kreditný 
limit), predávajúci má právo zastaviť plnenie dodávok. 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú i Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho a kupujúci podpisom 
tejto zmluvy potvrdzuje, že si ich prečítal a s nimi súhlasí. 
Jednotlivé ustanovenia tejto písomnej zmluvy sú nadradené príslušným ustanoveniam VOP. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a uzatvára sa na dobu od 1.4. 2011 do 1.4. 2012 s výpovednou leho-
tou 2 mesiace. 
Zmluvu je možné okamžite zrušiť pri závažnom porušení ustanovení zmluvy alebo Všeobecných obchodných 
podmienok. 
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu o obchodných podmienkach pozorne prečítali, že im j e zrozumiteľ-
ná , nebola uzatvorená v núdzi ani za zvlášť nevýhodných podmienok. 

Podpisy: 

V Nitre dňa 19. mája 2011 

Za predávajýceho: Za kupujúceho: ^ ^ ^ 

i.uruc 

P A R A P E T R O L a.s. 
člen predstavenstva 

PARAPETROL a.s. 
Štefánikova 15, 949 01 Nitra 

IČ DPH: SK2020151265 
- 3 -

Prílohy: 
Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho 
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Všeobecné obchodné podmienky 
Platné od 1.1.2011 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len VOP) 
upravujú vzájomný vzťah medzi predávajúcim - spoločnosťou 
PARAPETROL a.s. (ďalej len predávajúci) a kupujúcim 
v zmysle § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka SR. 

Tieto VOP sú zverejnené na w w w . p a r a p e t r o l . s k . prikladajú 
k dodacím listom a sú k dispozícii pre kupujúcich vo všetkých 
prevádzkach spoločnosti PARAPETROL a.s.. 

Podľa týchto VOP sa riadia i obchodné vzťahy vznikajúce bez 
vopred uzatvorených písomných zmlúv t.j. obchodné vzťahy 
vznikajúce na základe objednávky ( i ústnej) kupujúceho, 
dodávky tovaru predávajúcim a prevzatia tovaru kupujúcim. 
Prevzatím tovaru vyjadruje kupujúci súhlas s týmito VOP. 

Ak sú medzi predávajúcim - spoločnosťou PARAPETROL a.s. 
a kupujúcimi uzatvorené písomné zmluvy, VOP sa stávajú 
neoddeliteľnou súčasťou týchto zmlúv. Jednotlivé ustanovenia 
písomných zmlúv sú nadradené príslušným ustanoveniam týchto 
VOP. 

Článok II 
Identifikačné údaje predávajúceho 

Predávajúci: 
PARAPETROL a . s . , so sídlom Štefánikova 15, 949 01 Nitra, 
Zapísaný v OR Okr. Súdu Nitra, odd. Sa, vložka 10049/N 
IČO: 36526606, DIČ: 2020151265, 1Č DPH: SK2020151265 
Tel. - fax: 037/7414 330, e - mail: 
parape t ro l@parape t ro l . sk , www.parapetrol.sk 

Prevádzky predávajúceho: 

PARAPETROL a.s., Prevádzka Bratislava ( O Z Bratislava) 
Staviteľská 3 
831 04 Bratislava 
tel.-fax: 02/44871675 
e-mail: bratislava@parapetrol.sk 

PARAPETROL a.s., Prevádzka Šurany ( OZ Šurany) 
Družstevná 5 
942 01 Šurany 
tel.-fax: 035/6500058 
e-mail: zavod.surany@parapetrol.sk 

PARAPETROL a.s., Prevádzka Ďanová ( OZ Martin) 
Č.p.317 
038 42 Ďanová 
tel.-fax: 043/4304860-1 
e-mail: zavod.martin@parapetrol.sk 

PARAPETROL a.s., Prevádzka Lučenec (OZ Lučenec) 
Zvolenská cesta 3539 
984 01 Lučenec 
tel.-fax: 047/4333243 
e-mail: zavod.lucenec@parapetrol.sk 

PARAPETROL a.s., Prevádzka Prešov ( OZ Prešov ) 
Rybárska ul. 
080 06 Prešov 
tel.-fax: 051/7764173 
e-mail: zavod.presov@parapetrol.sk 

Článok III 
Predmet 

Predmet kúpnych zmlúv sa špecifikuje v uzatvorených 
písomných zmluvách. V prípade, že medzi predávajúcim 
a kupujúcim n i e j e uzatvorená písomná kúpna zmluva j e 
predmetom objednaný a po dodávke prevzatý tovar kupujúcim . 

Predaj tovaru sa uskutočňuje na základe samostatných 
priebežných dodávok, ktoré budú realizované nasledovným 
spôsobom: 

Podkladom k dodávke j e objednávka kupujúceho (písomná, 
faxová alebo telefonická), ktorej obsahom je určenie 
objednávaného tovaru (sortiment, balenie, množstvo atď.). 

Obecná dodacia lehota j e 7 dní od potvrdenia objednávky. Túto 
lehotu j e možné predĺžiť iba po predchádzajúcom súhlase 
kupujúceho. 

Kupujúci sa zaväzuje objednaný a v dodacej lehote dodaný tovar 
vždy kúpiť. 

V sporných prípadoch sa má za to, že prevzatý tovar kupujúcim 
bol dodaný v dodacej lehote. 

Predávajúci predáva tovar v hotovosti alebo na „faktúru". 
Predávajúci si môže vyhradiť právo predaja iba v hotovosti. 

Článok IV 
Cena 

Predajné ceny sú uvedené v príslušných cenníkoch 
predávajúceho a sú stanovené v súlade s právnym poriadkom 
Slovenskej republiky. 

Predávajúci má právo aktualizovať predajné cenníky v prípadoch 
ak dôjde ku zmene dodávateľských cien, zmeny kurzu , cieľ, 
daní a pod. 

Predávajúci má právo poskytovať zľavy z cenníkových cien. 

V prípade, že cena nebola dohovorená v písomnej zmluve ani pri 
objednávke tovaru, sa má za to, že j e platná cenníková cena 
podľa aktuálneho cenníka. 

K cene tovaru bez DPH sa účtuje DPH v zmysle platných 
zákonov SR a za cenu tovaru k úhrade sa považuje cena vrátane 
DPH. 

Článok V 
Úhrada ceny 

Pri predaji v hotovosti predávajúci vystavuje pokladničné 
doklady a pri predaji na faktúru predávajúci na jednotlivé 
dodávky vystaví faktúru - daňový doklad s dátumom 
uskutočnenie zdaniteľného plnenia - dátum dodania tovaru . 
Vystavené doklady musia splňovať náležitosti podľa Zákona 
o DPH. 

Predávajúci odovzdáva kupujúcemu faktúru osobne pri dodávke 
tovaru a to osobe preberajúcej tovar, alebo faktúru zasiela na 
fakturačnú adresu , ktorou j e vždy miesto podnikania 
podnikateľa alebo sídlo firmy. Iná fakturačná adresa musí byť 
špecifikovaná v písomnej zmluve. 

V sporných prípadoch sa faktúra považuje za doručenú 5 dní po 
odoslaní na fakturačnú adresu. 

V prípade, že splatnosť dodávky tovaru nebola dohovorená 
v písomnej zmluve ani pri objednávke tovaru, sa má za to, že j e 
dohovorená splatnosť okamžite pri prevzatí tovaru. 

Splatnosť faktúry sa počíta odo dňa prevzatia tovaru. 

Kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť cenu tovaru jeho 
prevzatím. 

PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 949 01 NITRA,, 
IČO 36526606,1Č DPH: SK2020151265 
zapísaná v Obeh. registri OS Nitra, oddiel: Sa, vložka 10049/N 
® + t 037 /7414330?® 037/6531360, 6578495 
e-mail: parapetrol@parapetrol. s k 

1 /2 EN ISO 9001 

http://www.parapetrol.sk
mailto:parapetrol@parapetrol.sk
http://www.parapetrol.sk
mailto:bratislava@parapetrol.sk
mailto:zavod.surany@parapetrol.sk
mailto:zavod.martin@parapetrol.sk
mailto:zavod.lucenec@parapetrol.sk
mailto:zavod.presov@parapetrol.sk


¿PARAPETROL 

Kupujúci sa prevzatím tovaru zaväzuje, že prevzatý tovar uhradí 
v lehote splatnosti. 

Dňom zaplatenia sa rozumie termín, keď sú predávajúcemu 
finančné prostriedky pripísané na účet. 

Pokiaľ j e kupujúci v omeškaní s úhradou splatných faktúr alebo 
pokiaľ súčet všetkých neuhradených faktúr ( a to aj v lehote 
splatnosti) prekročí kreditný limit, predávajúci má právo 
zastaviť plnenie dodávok. 

Výšku kreditného limitu upravuje písomná zmluva. Pokiaľ 
n i e j e s kupujúcim uzatvorená písomná zmluva , stanovuje sa 
obecná výška kreditného limitu vo výške 3.000,-EUR , táto sa po 
posúdení bonity zákazníka môže zvýšiť alebo znížiť. 

Ak sa dostane kupujúci do omeškania s platením kúpnej ceny 
tovaru, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úrok 
z omeškania vo výške 0 ,05% z ceny tovaru za každý deň 
omeškania . Úrok z omeškania j e splatný do 10 dní od zaslania 
jeho vyúčtovania kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje tento úrok 
z omeškania zaplatiť. Toto ustanovenie nevylučuje uplatnenie 
náhrady škody podľa §373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Ak sa dostane kupujúci do omeškania s platením kúpnej ceny 
tovaru viac než 7 d n í , j e predávajúci oprávnený zastaviť 
plnenie dodávok. 

Kupujúci sa prevzatím tovaru zaväzuje, že v prípade omeškania 
s platením kúpnej ceny tovaru predávajúcemu viac než 30 dni, 
nebude pri úhradách svojich záväzkov uprednostňovať iných 
dodávateľov (veriteľov) rovnakého, alebo sortimentovo 
identického tovaru. 

Článok VI 
Miesto plnenia 

Ak n i e j e dohodnuté inak miestom plnenia sú príslušné 
prevádzky predávajúceho. 

Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť i na mieste plnenia -
sklad kupujúceho a v takomto prípade dopravu na miesto 
plnenia zaisťuje a hradí predávajúci, len ak sa na tom pri 
objednávke alebo v písomnej zmluve dohodne kupujúci 
s predávajúcim. 

Článok VII 
Prechod práv 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom 
uhradenia kúpnej ceny tovaru . 

Právo nakladať s tovarom prechádza na kupujúceho prevzatím 
tovaru alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi pri externej 
preprave tovaru na miesto určené kupujúcim. 

Okamžikom nadobudnutia práva na nakladanie s tovarom, 
prechádza na kupujúceho zodpovednosť za škody vzniklé na 
tovare. 

Článok VIII 
Preverenie plnenia, akosť tovaru a reklamácie 

Predávajúci j e povinný dodať objednaný tovar v požadovanom 
množstve a v zodpovedajúcej kvalite (akosti). 

Vady na dodanom množstve, sortimentu a porušenia obalov 
(zjavné vady) j e kupujúci povinný preveriť pri jeho dodávke. Pri 
nezrovnalostiach j e kupujúci povinný spísať s prepravcom 
protokol a bez zbytočného odkladu tento zaslať predávajúcemu. 
V protokole musí byť špecifikovaný tovar, ktorý kupujúci 
odmieta kúpiť, z dôvodu nezrovnalosti medzi dodávkou a 
objednávkou alebo z dôvodu poškodenia obalov a tento tovar 
kupujúci prevezme k bezplatnému uskladneniu na dobu nezbytne 
nutnú k vyriešeniu reklamácie. Kupujúci j e povinný zjavné vady 
reklamovať písomne do 7 dní od o dňa prevzatia tovaru. 

Pod pojmom zodpovedajúca kvalita (akosť) sa rozumie akosť 
tovaru určená príslušnými obecnými normami alebo 
podnikovými normami výrobcu pre jednotlivé druhy tovaru. 

Vady akosti tovaru j e povinný kupujúci preveriť a písomne 
reklamovať do 15 dní odo dňa jeho prevzatia a to v prípade, keď 
predmetný tovar j e určený ku spotrebe priamo u kupujúceho, 
alebo keď pred ďalším predajom má kupujúci možnosť preveriť 
akosť tovaru. 

Ak kupujúci tovar ďalej predáva bez možnosti preverenia j eho 
akosti ďalším odberateľom (môže byť v reťazci i niekoľko), j e 
kupujúci povinný písomne reklamovať vady akosti do 30 dní 
odo dňa prevzatia tovaru odberateľom, u ktorého j e tovar určený 
ku spotrebe . Písomná reklamácia musí obsahovať i preukázanie 
materiálového toku od predávajúceho ku konečnému 
odberateľovi. 

Záručnú dobu určuje pre jednotlivé druhy tovaru výrobca a j e 
obvykle uvedená na obale tovaru. 

Článok IX 
Obaly 

V prípade dodávky tovaru vo vratných obaloch - paleta EURO, 
paleta PARAMO, prepážka (preklad) a kontajner, sa tieto 
predávajúci pokiaľ nebolo dohovorené inak faktúrujú. 

V prípade vrátenia nepoškodených VO , sa na vrátené VO 
vystavuje dobropis. 

Cena vratných obalov: 
- prepážka (preklad) 8,- EUR/ks 
-pa le ta PARAMO (120X120) 18,- EUR/ks 
-pa le ta EURO 11,- EUR/ks 
-kon ta jne r 300,- EUR/ks 

Predávajúci odoberá naspäť nepoškodené kovové sudy , pričom 
kupujúci nemá povinnosť kovové sudy vrátiť predávajúcemu . 

Článok X 
Likvidácia opotrebovaných olejov 

Na základe písomnej zmluvy predávajúci zabezpečí pre 
kupujúceho zber a likvidáciu opotrebovaných olejov. 

Článok XI 
Oprávnené záujmy 

Predávajúci a kupujúci sú povinné sa vzájomne o všetkých 
dôležitých okolnostiach, ktoré by mohli ohroziť vzájomné 
obchodné vzťahy . Medzi dôležité okolnosti patrí najmä zmena 
v štatutárnych orgánoch , platobná neschopnosť, platobná 
nevôla, exekúcie na majetok , podanie návrhu na konkurz, 
vyhlásenie konkurzu a podobne. 

Článok XII 
Záverečné ustanovenia 

Vzájomné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú 
upravené týmito VOP alebo písomnou zmluvou, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 
Občianskeho zákonníka a ďalších súvisiacich právnych 
predpisov SR. 

Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať VOP. 

Tieto VOP boli schválené predstavenstvom spoločností 
PARAPETROL a.s. a podľa týchto VOP sa riadia obchodné 
vzťahy vzniklé po 1.1.2011. 

Za predstavenstvo spoločnosti: 

Ing. Vladimír Bugár v.r. Ing. Jozef Kuruc v.r. 
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