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RÁMcovÁ xÚpľe zMLUVA
. 

5 \s\\t1 uzatvorená medzizmlwnými stranami

PredávajÚci
Názo'ĺ'
Sídlo
Zápis

lČo'
lČ pre DPH.
Banka.
Čĺslo ÚČtu;
Zastt]pený.

STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.
Pezinská 56, 901 01 Malacky
obchodný register okresného súdu BÍatislava l-
oddiel Sľo, vloŽka č' 13157iB
34 116 125
sK2020357944
Tatra Banka a,s,
sK34 1100 0000 0026 2474 2A01. SWIFT: TATRSKBX
lng- lvan Bako, konateľ spoločnosti
lng- Juraj StruháĹ konateľ spoločnosti
(ďalej len ako ,,pfedávajÚci")

obec Krajné
Kľajné 52' 916 í6 Krajne

00 311 7't5
2021079698

JUDr. Ján Konečnk, starosta

tel, 034i 7722571

fax. 034/ 772689ô

email. sekretarial@stavmat.sk

Kupujĺici:
Näzo'','
Sídlo
Zápis
tČo:
DlČ.
Banka
Čĺsĺo účtu:
Zast .

Zriad,rvaielská
listine.

tel- (ncp (í3 3 {Q
lT"u, {<[.]-eta,,i.,* C L L\€

?
SL*ĺ

(ďalej aj ako 'kupu'1Úcĺ")
llaslerjĺlvtte 

Čl. l. Pľedmet zmluvy
Predmĺ:trrm te1tcl zmluvy je určenie základných podmienok predaja a kiipy tovarov zo sortimenlu predávajúceho a sluŽieb s b/m spotených
Zm|uvľĺé strany sa dohodli. Že vzájomne obchodné prípady budú medzi nlmi uskutočňované podľa tejto zmluvy

Čĺ. ll- Dodacie podmienky
1 ' Tova' bude kupujucemu dodávaný na základe jeho obiednávok a násiedného potwdenia zo strany predávajÚceho'
2 KaŽda ob.iednáVka bude usktltočnená písomne alebo Ústne, prĺpadrle inou formou a musí obsahovať určenĺe mnoŽstva, druhu a ďalších

ztr'lk'lv poŽadovaného tovaru.
3. Prtldáva1úci potvrdĺkupu1úcemu ob-jednávku pnčom objednávka kupu;Úceho potvrdená predávajÚctmje pre obidve zmĺuvné strany záväzná.

Pn,ld.ivajÚci si Vyhradzuje právo neakceptovať objednávku kupuiúceho a nedodať mU tovar bez udania dÔvodu' Zmluvné strany sa dohodli'
Že ak v prípade akceptácie objednávky predáva1úcim dodatočne vy'jde najavo, Že'

a. kupujÚci alalebo
b' o'.4ádaná/ ovládajúca osoba kupujúceho alebo osoby kcnajÚce.| za kupujÚceho, tak ako sÚ tieto osoby definované v $ 66a

obchodného zákonníka, ďalebo
c. blízka osoba osoby konajúcej za kupujÚceho, ďalebo

d' tretia osoba v právnom yzt'ahu s predáva1Úcim personálne prepo;ená s kupujúcim (napr. osoba konajÚca za kupujúceho figuru|e
ako štatutámy orgán u tĺetej osoby, ktorá ie v omeškaní),

je'.'crreŠkanĺ so zaplatením ňadne vystavene1 Íaktúry za dodaný tovar predávajúcim o viac ako 14 dnÍ, termĺn dodania tovaru sa automaticky
pÍedlŽuJe o počet dní omeŠkania vyššie wedených osôb prevyšujúcl 14 dnĺ. V tonrto prípade predávajÚci nie :e povinný dodať objednaný
tovar pred zánikom omeškania vyšŠie uvedených osÔb a zároveň sa redostáva do omeškania s dodaním tovaru, rzhľadom na automatické
predlŽovanie teĺmílru dodania tovaru. Pre vylúčenie pochybností, v týchto prípadoch pĺedávajúci nezodpo'ĺedá za škodu kupujúceho
spÔs,)bene| neskoršĺm dodanÍm tovaru' V prĺpade' ak naprĺek vyššie uvedenému dojednaniu, predávajÚci clodá tovar v pÔvodnom ternrĺne
ob.leclnávky. ie kupujúci povinný prevzĺať tovar aj pĺedčasne.

4' DcJanie ob.|ednaného tovaru budé realizované:
a' osobným odberom tovaru kupujúcim v prevádzke predáva1úceho,
b odovzdanĺm tovarul kupuiúcemu v mieste dohodnutom medzi predávajúcim a kupujúctm'

5. Vlestrrĺcke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho aŽ po úplnom zaplatení kúpne1 ceny a kupujúci je povinný zdžat sa
aki;c11Lo'"* Úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poŠkodenau dodaného tovaĺu aŽ do nromenlu úplného zaplatenia
kÚpnej ceny Do tejio doby je Vlaslnĺkoín tovaru predávajúci a tovarje l{upujúcému iba zverený. Počas zverenĺa tovaru kupujúci nemÔŽe tovar
uŽ]vat' spĺacovať, uhradiť nĺm svo|e dlhy či závazky, zataŽit ho právorn trďe-i osoby, inak s nÍm nakladať alebo tovar ďalej scudziť v prospech
tretej osoby a to ani v rámci svoiho beŽného podnikania- Kupujúci akcegltu.ie tento spÔsob nadobudnutia vlastníckeho práVa k tovaru a súčasne
r.yhlesuje' Že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov týka!Úcich a'ĺýlrrady vlastnĺckeho práva.

6' Nece'zpečenstvo Škody na tovaĺe prechádza na kupujÚceho okamiholĺl jeho odovzdania, resp. odclania kupujúcemu.
7. Kui:ujúcl prehlasuje, Že osoba podpisujúca dodací list Vmene kuptrjúceho, resp. uskutočňujúca v mene kupujúceho akékoFýek úkony

sú'Jas:ace s 'iouto zmlwou, je osobou oprávnenou na uskutočnenie tohto úkonu. V prípade, Že osoba, ktorá dodací list podpísala. resp'
ttsi.Ltľ:oČl'liĺa 1/ mene kupr_riúceho akékoľvek úkony na základe teito zrnluvy alebo v swislosti s ňou' nebola k takánuto Úkonu oprávnená'
kupuiĹtcĺ nesie zodpovednosť za škodu, ktorá ým vznikla predávajúcemu. Za týmto účelom kupujuci presne uľčí osobu (osoby)' a to najmä
wedením konkrétnej osoby (osob) V Pn'lohe č. 1 tejto zmluvy alebo v objednávke, ktorá bude podpisovať v mene kupujúceho jednotlNé
dodacie listy' prebeÍať od predávajÚceho tovar, resp. Íobiť akékoľvek úkony na základe tejto zmlwy alebo v sÚvislos{i s ňou. Zmlwné strany
sa dohodli- Že predáva1Úci ie oprávnený viesľ zoznam osÔb a ich iĺlentiÍikačných údajov, Koré budÚ uskutcčňovať v melle kupuiúceho
uvedené úkony. Za aktuá|nosť údajov tohto zoznamu, ako aj prípadnú škodu sposobenÚ neaktuálnosťou alebo neÚplnosťou údajov v zozname
zoclpovedá kupujÚci. KupujÚci ie povinný pÍsomne, a to formou vzorouého oznámenia, ktoré tvorí Prílohu č. 3 teJto zmluw' aznámiť kaŽdú
zn'lertu osÔb oprávnených v mene kupu.'Úceho uskutočňovaľ vyššie uvedené Úkony predáva'1úcemu. Uvedené oznámenie sa povaŽuje za
clo:Jaĺ'ok k príloheč. 1 tejto zmluvy a tvorído|ednanúv'ýnimku z čl. V bod 6teito zmluvy, vzmysle ktoÍého sa iátozmluva môŽe menĺt'len
pĺsonlnými clodatkami podpĺsanými obidvoma zmluvnými stranami- KupujÚci ie oprávnený označiť oprávnenÚ osobu na pfe\rzatie iovaru aJ

v objedlráVke tovaru.

STAVMAT STAVEBNINY s. r,o.
Pezinsl.:á 5s' 9c1 01 N.íalacky

Registrovaná v otl oS Bratislava
oddiel Sro' YloŽki 13157lB

lČo: 34 116 125
lČo DPH: slao2o351944
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8. Kupulúci sazavazule, Že v čase a mieste dodania tovaru zabezpečí prítomnosť oprávnenei osoby na prevzatle tovaru- V prÍpade, ak v mieste

a čas;e dodania nebude prítomná oprávnená osoba, tak kupu1Úci zcĺ1povedá za vŠetky škody tým vzniknuté predávajúcemu a to naima.
prepÍevné náklady spáť do sídla predávajúceho, ušlý zisk a pod..

Čt. lll. Kĺpna cena a plittobné podmienky
1. Ktlcutúci sa ZaVäŽuJe zaplatĺľ predávajÚcemu za dodaný lovar dohodn ltú kÚpnu cenu v lehote splatnosti: 14 dnĺ.
2' V ĺ'rĺjade. Že kupujúci neuhradí riadne a včas kÚpnu cenu alebo je1 casľ za kúpený tovaq prĺpadne iný záväzok vďi pÍedávajÚcemu vzniknutý

v súv islosti s touto zmlwou, má predávaiÚci nárok na úrok z onreška:ria vo výške o,o1a/o z dlŽnej sumy zakaždý (aj začatli) deň oÍneškania.

3- Zrrlu'lné sĺrany sa dohodli na tom, Že vŠetky náklady sÚvisiace s vymáhaním pohľdávok znáša dlŽĺrk.
4. VFrí|)adeomeškaniakupuiúcehosÚhradouniektoĺéhopeňaŽnéhozá'razkuvoči predáva1Úcemupodobuvĺacako10dnĺsastávajúsplatnými

akék,)lvek peňaŽné záväzky a predávajúci je oprávnený zastarĺiť dodär'lky ďalšieho tovaru.
5. Kuoulúci berie na Vedomie. Že omeškanie úhrady kÚpnej cen./ resp. Jej casti za odobratý tovaĺ počas doby dlhsei ako 30 dnĺ, je zo strany

pre dĺĺvajúceno povďované za porušenie kÚpnej zmluvy podstatným sposobonr v zmysle ust. $ 345 obchodnéhc zákonnÍka V platnom znenĺ,
ktoré dáva predávajÚcemu právo odsiúpiť od kúpnej zmluvy, ľesp' čia.stočného plnenĺa' ku ktorému sa omeškanie vzt'ahuje' V prípade, Že
predáva1úci .r'yuŽi'e svoje právo a od kúpnej zmlr.ĺvy odstÚpi, je oprávnený s ohľadom na dojednanú \^ýhradu v|astnĺctva k dodanému tovaru
odĺ:blať telllo tovar spať a kupujÚci ie povinný neodkladne mU spatný odber umoŽniť a uhradiť prďávajÚcemu náklady spojené so spätným
odi)el-om. Pokial' nieje moŽný spälný odber dodaného tovaru(zniČenie odcudzenie a pod )' kupujÚci -ie povinný k peňaŽneJ náhrade.

Čl. lv. zodpovedno!}t'za vady tovaru
'ĺ - Pre ld,ívajÚci zodpovedá za prĺpadné Vady tovaru dodaného kupujÚcerr.u v sÚlade s prĺslušnými ustanoveniami obchodného zákonnÍka.
2' Zjavné vady tovaru ;e kupujúci povinný uplaĺniť u predávajúceho okanlŽite pri preberaní tovaru.
3- Kulu1úci1e povanný s náleŽitou pozornosťou kaŽdÚ dodávku prezneť 9 o prĺpadných nedostatkoch v druhu alebo v mnoŽstve tovaru alebo o

prĺ|laĺlných rĺiditeÍných poŠkodeniach tovaru Vyhotoviť písomný zápis, ktory musí byť potvrdený ai dopravcorn' a bezodkladne informovať
predilVajúceno

4' VaĺJy ie moŽĺré uznať len pri ich uplalnenĺ u predávajúceho do 5 pĺacovných dnĺ po prevzatí tovaru, a to pĺsomne. Z uplatnenia vady musĺ byt

zĺe1mé' ku ktore; obiednávke kupujúceho sa vzt'ahuje a kupujÚc| je poiinný priloŽĺť k uplatneniu vady kópiu prísluŠného dodacieho listu
5. Ak'ikĺl[vek nároky kupujúceho z vád' uplatnené po dodaní tovaru, vypI'ivajúce z neodborného spracovania tovar:'r, neodborného skladovania

to'aÍu a pc'd' sÚ wlúčené 
Čl. v. záverečné ustanovenia

1' Tá|o zmluva sa uzatváĺa na dobu neurčitú' Zmluva nadobúda pĺatnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Ak zákon ustanovuje
polĺirrné zvelejnenie zmluvy' zmluva je účĺnná dňom nasledujÚcim po c,ni 1ej zvereinenia.

2. Táto 7mlwa zaniká
a dohodou zmluvných sĺrán.
b písomnou uipoveďou doručenou druhej strane pričom vypovedná lehota je ieden meslac a začfna plynÚľ prvým dňom

kalendámeho mesiaca nasledujÚceho po nlesiacl, V kioron] bola písomná v1ipweď dorucená druhej strane'
c okamŽitým odstúpenÍm od zmluvy predávajúcim _ 1rre prÍpĺť závaŽného alebo opakovaného porušenia zmluvných či zákonných

povinností kupujúcim'
3' Po 1p ísaním iejto zmluvy strárca|ú platnosť všetky doteraišie dohody. vrátane korešpondencie, ktoré nie sú obsial-rnuté v tejto zmlwe a býkajÚ

sa predmetu tejto zmluvy
4 Zrrluvné strany sa dohodli, Že vŠetky spory' ktoré medzi niľri Vzn.i:nú z právnych vzťahov rrzniknutych na základe te;to zmluvy alebo

súr,is:acich s totĺto zmlwou, vrátane sporov o platno6ť,4iklad a zánik Ĺejto zmluvy, budú rieŠené pred Všeobecným Rozhodcovským sÚdonr
sR. lČo: 51412772s konečnou platnosťou ;edným rozhodcom tistanoveným rozhodcovským súdom, podľa vnutomých predpisov
rozh(;dcovského sťldu s moŽnostbu súdu v zmysle ust- $ 22a ods' 1 zákona č.244/20a2Zz (ďale1 len "rozlrodcovský sÚd") Rozhodcu
us:arlovuje a vymenuje rozhodcovslo/ súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a závázné. Strany sa výslovne
dollodli na moŽnosti súdu v zmysle ust. $ 22a ods- 1 zákona Č,. 244120)2Z- z., o rozhúcovskom konanĺ.

5 Doručovanie: Zmlwné strany sa dohodli, Že všetky pĺsomnosti, ktoré má doručit7bude doručovať v zmysle tejto zmlwy ako aj po skončení
teJ:o zmluvy jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, budÚ dort:čované osobne alebo prostredníctvoĺn pošty doporučene na adĺesu
dn:hej zmluvne.i strany uvedenÚ v záhlaví tejto zmluvy pričom zásie'lka (pĺsomnosť) sa bude povaŽovať za doručenú dňom je' prevzatia
adlesátom _ zmluvnou stranou. dňom' kedy zmlwná strana odmietne Jsobne doručovanú alebo poštou doručovanú zásielku prevziať, alebo
clňĺlnl' kedy pošta vráti doručovanú zásielku odosielajúcej zmluvnej s:rcne ako nevyŽiadaná v odberne'i (úloŽnej) lehote alebo s oznámenÍm
adlesát neznámy. pnpadne ako zásielku nedoručenú.

6. TÚ|o zmlwu.ie moŽné menĺť alebo dopĺňať vlýlučne písomnýml dodatk.ami podpísanými obidvoma zmlwnými stranami'
7. Kululúcĺ svc1im podpisom vyjadruje súhlas so spracovanÍm osobnýcr Údajov predávajÚcemu' ktoré osobné úda'ie poskytol predávajÚcemu

v z álllaví zmtuvy' Učeĺom spracúvania osobných údajov je evidencia kupu|Úceho ako zákaznka v infoĺmačnom systéme ABRA, ktorá je nutná
pr€ !l|ngn|g závázkovo-právneho vzt'ahu podra tejto zmluvy (lapr. fal.Íuráciu, dodanie tovaru, reklamáciu tovaľu a pod-. Predávajúci bude
ĺls<;h'rvávať osobné údaje do doby trvania zmluvného vzťahu' resp' clo doby ako nru za povinnosť uklada;Ú právne predpisy (napr. zákon
o aÍchivácii). Ktlpu;úci má pĺávo kedykofuek svo.i súhlas odvolať alebo podať návrh na začatie konania podla $ 100 zákona o ochĺane
osĺlbných ticajov.

B- ocldelĺleľnosť' Pďĺaľ akékofuek z ustanorení tejto zmluvy .ie alebD sa stane neplatným, zavazujĹl sa zmluvné strany tolo ustanovenie
be;:ockladne nahradiť ustanovenĺm notnim, ktoŕého zmysel sa bude čo moŽno najviac blfŽiť zmyslu a hospodárskemu Účelu nahradzovaného
usiarlovenia Neplatnosť ustanovenia zmluvy sa nebude dotýkať ostatiých ustanovenÍ tejto zmluvy, pričom táto zmlwa sa bude vykladať tak,
akĺl l:eby V nej nebolo neplatné ustanovenie nikdy obsiahnuté.

9- Ktr,rulÚci podpisom tejto žmlwy vyhlasuie, Že nié je V Úpadku (resp. ĺlie je platobne neschopný anĺ predíŽený) a Že fĺnancovanie zaplatenia
kú1lnych cien má v celom rozsahu zabezpečené. Ďalej tieŽ Whlasu1e' Že má dostatočné finančné pĺostriedky na ljhradu svojich eventuálnych
zá,Jä:Ĺkov v z:mysle iejto zmluvy a Že v rámci svojho vlastníctva dispor uie dostatočlrýnr majetkom alebo inými moŽnost'ami na Úhradu svojich
evĺlnttlálnych závazkov. KupujÚci berie na vedomie. Že pravdivosť Je..o Vyhlásenia wedeného v tomto odseku je na strane predávajúceho
skr.(crčnosľou rozhodujúcou pre uzatvorenie tejto zmluvy'

1a. Zn lwa sa vYhoĺovuje v prísĺušnom počle exemplárov, po iednom pre RaŽdÚ zmluvnÚ stranu.
11 . Zrrlu;laé strany prehlasujú, Že si zmluvu prečĺtali, jei obsahu vrátane lrípadných odkazov na práVne normy porozumeli a na znak súhlasu ju

polĺpisu|ú. Zĺluvné slrany potvrdzujv, Že zmlwa bola doiednaná indĺ/iduálne a Že je výsledkom rrzájomného rokovania.
12. Zrrlwné strany vyhlasu'iÚ, Že sÚ si vedomé všetkých následkov vypl}'vajúoch z tejto zmluvy, Že ich Zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená

a Že im nie sú známe okolnosti, Koré by im bránili platne uzavrieť tfic zmluvy.
13. Tálo zmluva bola uzavretá slobodne, váŽne, Žiaden z účastnĺkov ju neuzavrel v tiesni' ani za nápadne nevýhĺrdných podmienok a Žiaden

z Ĺlčastníkov nekonal v omy|e'
14 ' vzi'any medzi Účastníkmi lejto zmluvy z nej vyplývajúce a v dohode netlpravené sa riadia prĺsluŠnými ustanoveniami obchodného zákonnka'
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15. Zrľluvné strany sa dohodli. Že táto zmlwa sa aplikuie na všetky zmlut,,lé vzťahy, uzatvoĺené medzi zmluvnými stranami, predmetom ktoých

je r:lo1ávka tovaru a sluŽieb s t'ým spoiených. Aplikácia vŠeobecných ďrchodných podmienok kupujúceho alebo akýchkoNek iných podmienok
je iýrnto Výslovne vylúčená, aj keby boli prflohou potvĺdenej obiednávky alebo by na ne potvrdená objednávka orlkazovala.

16' Pri:ohami teJto zmluvy sú PľÍloha č. 1 - Zoznam oprávnených osÔb, PrÍloha č. 2 _ \ýhlásenie o sprac(ľanĺ osotlných údajov-

7ĺ€tTau 2 +.1/, 2-o

/_ b

KrajnéObec
JánJUDr

STAVMAT STAVEBNINY s.T.O.

lng. lvan Bako, konateľ
lng. Juraj Struhár, konateľ

,:
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sT''i\/l 1;\l .' ĺ^i';:tsfu ll]\ .'l o.
PeJrils r:b, !Ul e: )tar i.tľ
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