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PREDÁVAJÚCI:  

  

KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Vybavuje: Ing. Štefan Slivenský 

DIREKCIA RM  Mobil: +421 903 585 239 

Oblast GG e-mail: stefan.slivensky@mineral.eu 

Neresnícka cesta 3,  
SK – 96001 Zvolen  

 

IČO: 31 559 123, IČ DPH 2020470155  

 

KÚPNA ZMLUVA 
ČÍSLO:  21/2021 

KUPUJÚCI: 
 
Obec Odorín 
Odorín 266 
053 22 Odorín 
 
IČO:00329428 
DIČ:2020717809 
 
starosta@obecodorin.sk 

 
zo dňa:  29.1.2021 

spôsob dopravy: zabezpečí kupujúci 

požadovaná dodacia lehota: rok 2021 

stanica určenia:  kameňolom Olcnava  

 

Pol. Názov a popis tovaru MJ Množstvo 

 Objednávame si u Vás prírodné drvené kamenivo pre rok 2021  
 
Ceny podľa platného cenníka pre rok 2021 
 

  
 
 
 
 

 Fakturácia: 1x týždenne 
Splatnosť faktúr: 14 dní od vystavenia faktúry 

  

  
 
Kontaktné osoby predávajúceho: 

  

 Ing. Štefan Slivenský – 0903 585 239   
 Expedícia – 053/4495629   
 Kontaktné osoby kupujúceho: 

 
  

 Pramuková Anna--4461954   
1. Touto zmluvou predávajúci predáva kupujúcemu a kupujúci do svojho vlastníctva kupuje tovar presne špecifikovaný na prvej strane tejto zmluvy. Kupujúci sa 
zároveň zaväzuje zaplatiť tovar predávajúcemu kúpnu cenu stanovenú v tejto zmluve a tovar prevziať. 
2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej predávajúcim, splatnej do  14 dní od jej vystavenia. 
3. Dodanie tovaru sa uskutočňuje na základe objednávky kupujúceho. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že podľa ust. § 443 Obchodného zákonníka nadobúda vlastnícke právo kupujúci k tovaru, len čo je mu dodaný tovar odovzdaný. 
5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dodaním tovaru. 
6. Ak bude kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, predávajúci si môže uplatniť voči kupujúcemu  zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania. 
7. Vylúčenie zodpovednosti za omeškanie s dodaním tovaru z dôvodu šírenia koronavírusu COVID-19 

7.1 S ohľadom na postup šírenia koronavírusu COVID-19, v dôsledku ktorého dochádza k opatreniam ako sú karantény, uzatvorenie vzdelávacích a ďalších 
inštitúcií, pričom nie je vylúčené plošné uzatváranie miest a regiónov, obmedzenie pohybu osôb, tovaru, dopravy materiálu a pod. (ďalej len „Udalosť“), zmluvné 
strany berú na vedomie, že je možné predpokladať ohrozenie splnenia termínu dodania tovaru, dohodnutého v tejto zmluve resp. príslušnej objednávke.  
7.2  V čase uzavretia zmluvy predávajúci nedokáže a v čase uzatvorenia príslušných objednávok predávajúci nebude schopný určiť určiť konkrétny vplyv Udalosti 
na dodanie tovaru z hľadiska dohodnutých termínov plnenia, avšak sa zaväzuje kupujúceho bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach a prekážkach, 
akonáhle sa o nich dozvie s uvedením predpokladaného času omeškania s dodaním tovaru.  
7.3 Predávajúci zároveň ubezpečuje kupujúceho, že prijal a bude naďalej prijímať všetky primerané preventívne  opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosť 
personálu predávajúceho a zabezpečuje podmienky na splnenie nevyhnutných sociálnych a hygienických požiadaviek na prevenciu proti šíreniu koronavírusu 
COVID-19.  
7.4 Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu maximálnu súčinnosť pri riešení dopadov tejto Udalosti, vrátane prijatia vhodných preventívnych opatrení tak, 
aby došlo k minimalizácii negatívnych dopadov. 
7.5 V prípade že, predávajúci bude v dôsledku Udalosti v omeškaní s dodaním tovaru v termíne dohodnutom v objednávke, a zašle kupujúcemu pred vznikom 
omeškania informáciu podľa bodu 6.3. tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci neporušil svoj záväzok dodať tovar včas a kupujúci nie je 
oprávnený z tohoto dôvodu požadovať od predávajúceho náhradu škody, zmluvnú pokutu, prípadne odstúpiť od príslušnej objednávky resp. tejto zmluvy. 
 
 

       Predávajúci:                   Kupujúci:  
        (dátum, podpis, pečiatka)     (dátum, podpis, pečiatka) 
         29.1.2021                                                                                         29.1.2021 


