
Kúpna zmluva 

na odpredaj jabloňových alejí - úroda jabĺk v roku 2011 
v okresoch Trenčín, Bánovce n/Bebr., Prievidza, Nové Mesto nad Váhom a Partizánske 

(ďalej len „ kúpna zmluva") 

medzi 

1. Predávajúci: 
Sídlo: 
Zastúpený: 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Brnianska 3, 911 05 Trenčín 
Ing. Stanislav Lališ - riaditeľ 

ICO: 
DIČ: 
Identifikačné číslo pre daň 
/IČ DPH/: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Právna forma: 
Štatutárny orgán: 
E-mail: 

37915568 
2021764767 

SK 2021764767 
DEXIA BANKA, Trenčín 
7320239100/5600 
Príspevková organizácia 
Ing. Stanislav Lališ - riaditeľ 
stanislav.lalis@sctsk.sk 

a 

2. Kupujúci: Jaroslav RUMAN - SADÁR 
Sídlo: Ul. M.Benku 234l /V; 95501 Topoľčany 
Zastúpený: Jaroslav Ruman 
IČO: 40798623 
DIČ; DPH: SK1020091237 
DIČ: 1020091237 
Bankové spojenie: VUB Topoľčany 
Číslo účtu: 1744261451/0200 
Právna forma: Súkromný podnikateľ 
Tel.: 0905303480 

za nasledovných podmienok: 

ČI. I. 
Predmet zmluvy 

1. Odpredaj jabloňových alejí v okresoch Trenčín, Bánovce n/Bebr., Partizánske Nové Mesto 
nad Váhom a Prievidza za účelom zberu úrody v roku 2011. 
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2. Účelom zmluvy je zber ovocia v roku 2011. 

ČI. II. 
Podmienky zberu ovocia 

I. Zberateľ ovocia Jaroslav Ruman, bytom Topoľčany sa týmto zaväzuje, že bude prevádzať 
zber ovocia - j ab ĺk z úrody v roku 2011 na vlastné náklady v hore uvedených okresoch 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 06.09.2011 do 30.10.2011. 
ČI. III. 

Výška, splatnosť a spôsob platenia 

1. Úhrada za odkúpenie úrody jabĺk v jednotlivých okresoch podľa ČI. I tejto zmluvy bola 
stanovená dohodou zmluvných strán , 
a) okres Trenčín - 50 € + DPH 
b) okres Nové Mesto nad Váhom - 20 € + DPH 
c) okres Partizánske - 25 € + DPH 
d) okres Prievidza - 20 € + DPH 
e) Bánovce n/Bebr. - 40 € + DPH 

SPOLU: 155 € + D P H 

Túto cenu kupujúci zaplatí na účet správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja do 14 dní 
od podpísania tejto zmluvy. 

Správa ciest trenčianskeho samosprávneho kraja nadobudnutím právoplatnosti tejto zmluvy 
neberie žiadnu zodpovednosť za prevedenie zberových prác, prípadné obmedzenie cestnej 
dopravy, resp. škody, ktoré vzniknú účastníkom dopravy. 

ČI. IV. 
Zberateľ sa zaväzuje 

1. Previesť zber na vlastné náklady (stráženie, obalov a odvoz ovocia), 
2. Zabezpečí bezpečnosť zberateľov, ako aj bezpečnosť cestnej premávky, 
3. Zaväzuje sa, aby bol zber prevádzaný opatrne, podľa možnosti bez poškodenia konárov, 
4. Označiť pracovisko podľa schválenej prílohy dopravnou políciou a príslušným OU 

ČI. V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať len písomne, na základe obojstranného 
súhlasu jej účastníkov očíslovaných dodatkom k tejto zmluve. 

2. Zmluvné strany sú povinné po nadobudnutí platnosti nových všeobecne záväzných právnych 
predpisov (ekonomických, právnych, cenových) zosúladiť obsah tejto zmluvy s nimi v lehote 
do 30 dní odo dňa ich účinnosti. 
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3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zúčastnených strán. 

4. Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôlu, nebola podpísaná 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s je j obsahom potvrdzujú 
svojimi vlastnoručnými podpismi. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre 
predávajúceho a 2 pre kupujúceho. 

V Trenčíne, dňa 07.09.2011 

Predávajúci: 

Ing. Stanisiav JUMTIS y Jaroslav Ruman - SADÁR 
riaditeľ správy ciest TSK 
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