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Kúpna zmluva č. 04/2011 

V zmysle § 409 - 470 a nasl.. Obchodného zákonníka 

uzatvorená medzi: 

Kupujúci: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Sídlo: Brnianska ulica č.3. 911 05 Trenčín 
Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Lališ, riaditeľ 
Oprávnený rokovať a zodpovedný 
Za zmluvné vzťahy: Ing. Anton Kňažko, vedúci strediska 

Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
Správa a údržba Považská Bystrica 
Považské Podhradie 292, 017 25 Považská Bystrica 

Číslo účtu: 7320232101/5600, DEX1A banka Trenčín 
IČO: 379 15 568 
DIČ: SK2021764767 
Právna forma: Príspevková organizácia, zriadená Trenčianskym 

Samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 
zo dňa 28.10.2003 a štatútom Správy ciest T SK zo dňa 1.1.2004 
dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13,12,2006 
Sme plátcom DPH 

Predávajúci: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO. 
IČ DPH: 
Číslo účtu: 
Právna forma: 

Karol Ďurech - Motorsport Slovakia 
Krížna 336/2, 017 01 Považská Bystrica 
Karol Ďurech, majiteľ 
40 308 316 
SK 1020512350 
4012526999/7500 ČSOB Považská Bystrica 
Zap. V Obchodnom registri Okresného úradu v Považskej 

Bystrici živn. Reg. : 1248/2002 

I. Predmet zmluvy 

Predmetom plnenia tejto zmluvy je dodávka pneumatík, auto duší, auto vložiek a ďalšieho 
tovaru na nákladné vozidlá v rozsahu a sortimente predávajúceho ( ďalej len - tovar ). 
Presná špecifikácia tohto tovaru bude stanovená v objednávkach. 



II. Dodacie podmienky 

Kupujúci bude odoberať tovar na základe potvrdenej objednávky osobne, pričom predávajúci 
sa zaväzuje, že odoberaný tovar mu dodá vlastnou dopravou na stredisko, ktoré bude uvedené 
na objednávke. Dopravu tovaru hradí predávajúci. 

III. Cena 

Cena dodávky je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18 / 1996 Z.z. 
o cenách, ktoré sú uvedené v dodatku tejto zmluvy. 
Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu cien v prípade zvýšenia cien predávaných 
produktov. Tieto budú predmetom dodatkov tejto zmluvy. 
Zmena ceny podlieha predloženiu dokladov ovplyvňujúcich úpravu ceny. 

IV. Platobné podmienky 

Cena tovaru bude fakturovaná podľa platných dodatkov tejto zmluvy o cenách, ktorú sa 
kupujúci zaväzuje uhradiť do 60 dní od jej doručenia. V prípade nezaplatenia faktúry 
k termínu splatnosti môže predávajúci účtovať kupujúcemu úrok z omeškania platby do 
výšky 0,05% dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 
V prípade neplnenia dodávok v zmluve dohodnutej lehote zaplatí predávajúci zmluvnú pokutu 
z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. 

V. Likvidácia opotrebovaných pneumatík 

Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí na svoje náklady likvidáciu opotrebovaných pneumatík 
a pneu duší v rozsahu dodávok. Dopravu a vzniklé náklady pri odbere opotrebovaných 
pneumatík hradí predávajúci. 

VI. Reklamácie a záruka 

Predávajúci je povinný vybavovať reklamácie tovaru v zmysle záručných a reklamačných 
podmienok. 
Kvalitatívne reklamácie budú vybavované podľa záručných a reklamačných podmienok 
výrobcu a podľa platných predpisov. 
Uplatnenie nároku musí byť písomné, formou reklamačného protokolu vystaveného 
kupujúcim s všetkými náležitosťami podľa predtlače. 
Kupujúci je povinný si prezrieť tovar pri prevzatí a do dodacieho listu uviesť všetky vady 
zistené pri tejto prehliadke, inak je tovar považovaný za bezchybný. 



VII. Účinnosť a trvanie zmluvy 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov kupujúceho 
a predávajúceho a uzatvára sa na obdobie odo dňa podpisu tejto zmluvy na 12 mesiacov 

VIII. Odstúpenie od zmluvy 

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade opakujúcej sa druhej a ďalšej dodávky tovaru, 
ktorý nespĺňa kvalitatívne parametre. Takúto vadu kupujúci bez zbytočného odkladu oznámi 
písomne kupujúcemu. Kupujúci v tomto prípade postupuje podľa ustanovenia § 436 
Obchodného zákonníka. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade nedodržania termínu 
dodávky podľa požiadavky obstarávateľa. 
V prípade odstúpenia od zmluvy má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z ceny nedodanej dodávky. 

IX. Záverečné ustanovenie 

Zmluvné strany sa pri plnení tejto zmluvy riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a príslušnými vykonávajúcimi predpismi. 
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z nich jeden obdrží predávajúci a jeden 
kupujúci. 
Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz svojej pravej 
a slobodnej vôle pripojujú svoje podpisy. 

V Považskej Bystrici dňa 

Starol í 
MOTOKSPOtť 

Krížna 
_ 017 01 Pováž 

i C O : 40 308 318, IČ D 

podpis a peciara 
oprávneného zástupcu predávajúceho 

r pis a pečiatka 
oprávneného zástupcu kupujúceho 
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Prílohy / l isty 

Príloha č. 

t i k 
Tabuľka na zostavenie ceny 
a duší pre nákladné motorové vozidlá 

Predmet obstarania 
Cena v € 

Predmet obstarania bez DPH za 1 ks s DPH za 
1 ks 

PNEUMATIKY 
7,50 -16C NB60 / ¿ ¿ T / ^ 
11,00-20 150/146 K BF 13 ^ fio 
6,50 -20 NB60 4 'H, *o 
18,00 R 22,5 168J NR27 M . 55 ŕfčtén-
DUSE / 

7 , 5 0 - 1 6 / f r , M 4 f?,ec 
11,00-20 iS. / . í 
6,50 - 20 / eo 
Límec 20/2 Univerza 303 f?- JĽS, ŕO 
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