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Kúpna zmluva č. PD 2/2011 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany: 

PREDAVAJUCI: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO/DRČ: 
IČ DPH: 
Registrácia: 

HELVET, s.r.o. 
Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica 
Ivan Hlavoň - konateľ spoločnosti 
36013439 
SK2020109509 
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č. 3558/R 
ČSOB Finančná skupina, a.s., pobočka Považská Bystrica 
4008097722/7500 
042 / 42 61 635, výroba náterových látok- 041/ 552 35 14 
042 / 43 20 560, výroba náterových látok- 041/ 552 30 70 
helvet@isternet.sk, výrobňa: helvet@stonline.sk 

Zodpovedný vo veciach technických : 
Jaroslav Dodok - riaditeľ výroby náterových látok, telefón: 041/ 
552 35 14, 0903 511 312, helvet@stonline.sk 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 

(ďalej len „predávajúci") 

KUPUJÚCI: 
Názov: 
Sídlo: 
Korešpondenčná 
a fakturačná adresa: 

• SÚ Prievidza: 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja ( SC TSK), 
Brnianska 3,911 05 Trenčín 

Správa ciest TSK SÚ Priemyselná 4, 
971 01 Prievidza 
379 15 568 
2021764767 
SK 2021764767 
Ing. Stanislav Lališ - riaditeľ SC TSK 

ICO : 
DIČ: 
IČ DPH: 
Štatutárny zástupca: 
Zodpovedný vo veciach zmluvných 
a technických: 

• SÚ Prievidza: Vážny Vladimír, vedúci SCTSK SÚ Prievidza 
Bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko 
Číslo účtu: 7320236102/5600 
Kontaktná osoba: 
Vo veciach VO: Hrabovská Ľubica, telefón : 046/5120344, 0902978619 
E-mail: lubica.hrabovska@sctsk.sk 

sa v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
d o h o d l i 

na uzavretí tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluvy") za nasledovných podmienok: 

mailto:helvet@isternet.sk
mailto:helvet@stonline.sk
mailto:helvet@stonline.sk
mailto:lubica.hrabovska@sctsk.sk


ČI. I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka farby na vodorovné značenie ciest vrátane dopravy 
pre SC TSK SÚ Prievidza , na zabezpečenie vodorovného dopravného značenia na 
cestách I., II. a III. tried. 

1.1. Predpokladané množstvo : 

o biela farba cca 12 000 kg 
o žltá farba 700 kg 
o riedidlo 1200 L 

ČI. II. 
Miesto, čas a spôsob dodania 

2.1.Predávajúci dodá predmet tejto zmluvy kupujúcemu najneskôr do 24. hodín odo dňa 
doručenia písomnej (faxovej, mailovej) objednávky na miesto dodania uvedeného na 
objednávke. 

2.2. Miestom dodania je: 
Sklad - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Správa a údržba Prievidza, 
Priemyselná 4 

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet tejto zmluvy bude dodaný spolu s dodacím 
listom, a ďalšími dokladmi nevyhnutnými pre používanie predmetu tejto zmluvy. 

2.4.Odovzdanie a prevzatie predmetu tejto zmluvy sa uskutoční písomným potvrdením 
(podpisom každej zo zmluvných strán) dodacieho listu vystaveného predávajúcim. 

2.5.Kupujúci má právo v prípade, že predmet tejto zmluvy má zjavné vady, odmietnuť jeho 
prevzatie. Predávajúci je povinný v tomto prípade dodať kupujúcemu nový predmet tejto 
zmluvy v deň odmietnutia prevzatia. 

2.6.V prípade nedodržania zmluvného termínu dodávky predmetu tejto zmluvy je kupujúci 
oprávnený uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu 
tejto zmluvy s DPH za každý deň omeškania. 

ČI. III. 
Kúpna cena 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na jednotkovej cene za jednotlivé druhy predmetu tejto 
zmluvy a na celkovej cene za celú dodávku: 



Por.č Popis položky 
M. 
j- Množstvo Jednotková 

cena bez DPH 
Jednotková 
cena s DPH 

Cena celkom s 
DPH 

1. Farba biela kg 12 000 1,24 Eur 1,488 Eur 17 856,00 Eur 

2. Farba žltá kg 700 2,00 Eur 2,400 Eur 1 680,00 Eur 

3. Reflexná úprava kg 0 0,48 Eur 0,576 Eur 0,00 Eur 

4. Riedidlo L 1200 1,25 Eur 1,500 Eur 1 800,00 Eur 

Spolu 21 336,00 Eur 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci neposkytne predávajúcemu zálohu. 

3.3 Cenu za predmet tejto zmluvy uhradí kupujúci alebo kupujúci prostredníctvom 
organizačnej zložky (miesto dodania), ktorá vystavila objednávku predávajúcemu na 
základe faktúry vystavenej predávajúcim. Faktúra bude vyhotovená a úhrada bude 
realizovaná po dodaní a prevzatí predmetu tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je do 60 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

3.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, inak 
je kupujúci oprávnený faktúru predávajúcemu vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom 
prípade plynúť od doručenia novej, správne vystavenej faktúry kupujúcemu. 

3.5 V prípade nedodržania splatnosti faktúry je predávajúci oprávnený uplatniť 
u kupujúceho úrok omeškania vo výške 0,05 % z ceny predmetu tejto zmluvy s DPH 
za každý deň z omeškania. 

ČI. IV. 
Vlastníctvo 

4.1 Vlastníctvo k predmetu tejto zmluvy ako aj nebezpečenstvo jeho zničenia alebo 
poškodenia prechádza na kupujúceho momentom prevzatia predmetu tejto zmluvy 
kupujúcim. 

ČI. V. 
Záruka, zodpovednosť za vady 

5.1 Predávajúci sa zaručuje, že tovar bude mať v čase prevzatia kupujúcim, v dobe 
skladovateľnosti a počas zaručenej životnosti náteru, z ktorého budú zhotovené 
vodorovné dopravné značky, požadované vlastnosti, ktoré zodpovedajú technickej 
norme STN 018020 a jej zmene 2 tak, aby nevykazovali chyby, ktoré by mohli 
negatívne ovplyvniť parametre súvisiace s jeho použitím na požadované účely. V 
prípade nedodržania kvality dodaného tovaru, ktorý ešte nebol zabudovaný, 
predávajúci tento odoberie naspäť a zabezpečí bezprostredné náhradné kvalitné 
plnenie dodávky na vlastné náklady. V prípade nedodržania kvality dodanej farby, 
ktorá už je zabudovaná, predávajúci zabezpečí nové bezchybné plnenie na vlastné 
náklady a uhradí kupujúcemu všetky škody a výdavky. Predávajúci zabezpečí 
bezchybné plnenie do 30 dní od uplatnenia požiadavky kupujúceho v zmysle 



záručných a reklamačných podmienok. Inak je predávajúci v omeškaní, pre ktoré 
platia ustanovenia o zmluvnej pokute. 
Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu tovaru počas skladovateľnosti na dobu 12 
mesiacov pri dodržaní skladovacích podmienok. 
Predávajúci prehlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb. 

ČI. VI. 
Odstúpenie od zmluvy 

6.1 Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v nasledujúcich prípadoch (podstatné 
porušenie tejto zmluvy predávajúcim) ak predávajúci nedodá predmet tejto zmluvy: 
a) riadne 
b) včas - v lehote uvedenej v čl. II. ods. 2.1 tejto zmluvy, 

6.2 Predávajúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť v nasledujúcich prípadoch (podstatné 
porušenie zmluvy kupujúcim): 
a) ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu cenu riadne 
b) ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu cenu včas - v lehote uvedenej čl. III. ods. 
3.4 tejto zmluvy. 

6.3 Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné doručením písomného odstúpenia druhej 
zmluvnej strane. 

6.4 Túto zmluvu možno ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán. 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

7.1 Zmluvné strany dohodli, že na ostatné vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou 
platia ustanovenia Obchodného zákonníka. 

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú neodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akékoľvek 
zmeny adries, alebo iných identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy. 

7.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po dva obdrží každá zmluvná 
strana. 

7.4 Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sú platné iba v písomnej forme s podpismi 
oboch zmluvných strán. 

7.5 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - od podpísania zmluvy do 31.5.2012. 

7.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami. 

7.7 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, 
slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za 
nápadne 



nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

V Považskej Bystrici, dňa 

1/ /TLČ-Á/C?^ OG.QQ: Á» f f 

kupujúci• Sriráua ciest predávajúci: 


