
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Kúpna zmluva č.                 /2012                               DPMK, a.s. -                                                                                                  1 zo 6 

 

 

 

 

 

 

Kúpna zmluva  

č . zmluvy kupujúceho ............./2012 
č. zmluvy predávajúceho ......................../2012 

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

medzi týmito zmluvnými stranami  

 

 

predávajúci :  

Názov organizácie: 
Adresa organizácie :   
Zapísaná v obchodnom registri :  

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 41107/B                             
V zastúpení:                             
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:  
IČO:     
IČ DPH :   
Bankové spojenie:    
Číslo účtu :    
Internetová adresa organizácie (URL): 
(ďalej ako predávajúci) 

 

a 

kupujúci :  

 

Názov organizácie:                 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
Adresa organizácie:                Bardejovská č.6, 043 29 Košice 
Zapísaná v obchodnom registri: OS Košice I, oddiel: Sa; vložka číslo: 559/V 
V zastúpení:                            JUDr. Zdeněk Schraml, predseda predstavenstva 
                                                Ing. Juraj Hrehorčák, podpredseda predstavenstva 
                                                Ing. Martin Jaš, člen predstavenstva  
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:  
                                               Valéria Šimková, ref. skladového hospodárstva 

 č.t. 905607835, e-mail: simkova@dpmk.sk 
IČO:                                       31 701 914 
IČ DPH:                                 SK 2020488206 
Bankové spojenie:                 VÚB Košice – mesto 
Číslo účtu:                              4404512/0200 
Internetová adresa organizácie (URL): www.dpmk.sk 
(ďalej len kupujúci) 
 
 

uzatvárajú nasledovnú kúpnu zmluvu: 

Článok I. 

Preambula zmluvy 

 

1.1 Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať pri realizácii tejto zmluvy v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a dobrými obchodnými mravmi.  

 

 

http://www.dpmk.sk/
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

 

2.1. Predávajúci sa zaväzuje na základe tejto zmluvy predať kupujúcemu :         
2.1.1.     Prevodový olej pre rozvodovky a hypoidné prevody náprav SAE 80W-140, norma API  

GL-5, ZF TE-ML 05 .............................................................. 

2.1.2.      Plastické mazivo pre centrálne mazanie na báze lítneho mydla, triedy NL GI 000  
................................................................................................ 

 2.1.3       Plastické mazivo  na báze  lítneho komplexu triedy  NL GI-2, KP2K-30 podľa normy DIN 
51825  v pracovnom rozsahu – 30 až + 120º C.............................................................. 

 2.1.4       Prevodový olej do prevodoviek  električiek pre mazanie hypoidných prevodov  
s obsahom vysokotlakých  EP prísad SAE 90, norma API GL5........................................ 

 2.1.5.      Ekologický olej na mazanie výhybiek električkových tratí vrátane elektricky   
vyhrievaných, biologicky rýchlo odbúrateľný, viskozita pri 40ºC (mm2/s) ...........................   

 
      uvedené tovary  v súťažnej alebo inej ponuke v cene podľa tejto zmluvy, a v množstve, obale  

a akosti špecifikovanými v jednotlivých objednávkach kupujúceho doručených predávajúcemu, 
a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k nemu. 

    

 

2.2.    Kupujúci sa zaväzuje odobrať cca  

2.2.1.  Prevodový olej pre rozvodovky a hypoidné prevody náprav SAE 80W-140, norma 
API GL-5, ZF TE-ML 05.....................................   cca 1 000 litrov 

2.2.2.   Plastické mazivo pre centrálne mazanie na báze lítneho mydla, triedy NL GI 000    
................................................... cca  600 kg       

     2.2.3.  Plastické mazivo  na báze  lítneho komplexu triedy  NL GI-2,  KP2K-30 podľa normy 
DIN 51825 v pracovnom rozsahu – 30 až + 120 ºC ...................................... cca 800 kg 

  

 2.2.4. Prevodový olej do prevodoviek  električiek pre mazanie hypoidných prevodov  
s obsahom vysokotlakých  EP prísad SAE 90, norma API  GL5 .......................................cca 
1000 litrov           

 2.2.5. Ekologický olej na mazanie výhybiek električkových tratí vrátane elektricky 
vyhrievaných, biologicky rýchlo odbúrateľný, viskozita pri 40ºC (mm2/s)............................ cca 
700 litrov 
 

2.3.  Predávajúci prehlasuje, že je schopný toto množstvo tovaru dodať kupujúcemu. 

2.4.  Kupujúci nie je viazaný odobrať väčšie množstvo oleja ako je uvedené v bode 2.2. 

 

 

 

Článok III. 

Miesto plnenia 

 

3.1 Miestom dodania budú nasledujúce prevádzky kupujúceho: 

- olejové hospodárstvo Hornádska ul. 10, Košice 

- čerpacia stanica Hornádska ul.10, Košice 

- čerpacia stanica VŠA, Košice 

- čerpacia stanica Šaca 

        - skladové hospodárstvo, Bardejovská 6, Košice 
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3.2 Predávajúci dodá predmet zmluvy do miesta plnenia na základe objednávky kupujúceho za 

cenu podľa čl. IV tejto zmluvy v lehote 5 pracovných dní od obdržania objednávky. 

 

3.3 Predávajúci zapožičia bezplatne 1 000 litrové kontajnery po dobu trvania zmluvného vzťahu. 

Dodávky budú realizované výmenným spôsobom resp. spustením z kontajnera do kontajnera. 

 

 

 

Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

4.1 Cenou predmetu zmluvy sa rozumie cena tovaru bez kontajnerov - obalov (okrem dodávok 

v nenávratných sudoch - obaloch).  

4.1.1.  Cena Prevodového oleja pre rozvodovky a hypoidné prevody náprav SAE 80W-140, 

norma API GL-5, ZF TE-ML 05........................................................ v 1000 L kontajneroch je 

..................,- € /l bez DPH, t.j. ..........................,- €,/l vrátane DPH.  

4.1.2. Cena plastického maziva pre centrálne mazanie na báze lítneho mydla, triedy NL GI 000  

....................................................................................  v 50 kg vedrách je ..................,- € /kg bez 

DPH, t.j. ..........................,- €,/kg vrátane DPH.  

4.1.3. Cena plastického maziva  na báze  lítneho komplexu triedy  NL GI-2, KP2K-30 podľa 
normy DIN 51825 v pracovnom rozsahu – 30 až + 120ºC  
............................................................... v 50 kg vedrách je ..................,- € /kg bez DPH, t.j. 
..........................,- €,/kg vrátane DPH. 

4.1.4. Cena prevodového oleja do prevodoviek  električiek pre mazanie hypoidných prevodov  
s obsahom vysokotlakých  EP prísad SAE 90, norma API GL5...................................................... 
v 200 litrových sudoch je ..................,- € /kg bez DPH, t.j. ..........................,- €,/kg vrátane DPH.  

4.1.5. Cena ekologického oleja na mazanie výhybiek električkových tratí vrátane elektricky 
vyhrievaných, biologicky rýchlo odbúrateľný, viskozita pri 40ºC (mm2/s) ......................................... 
v 200 litrových sudoch  je ..................,- € /kg bez DPH, t.j. ..........................,- €,/kg vrátane DPH.  

 

Cena v sebe zahŕňa aj dopravu na miesto dodania uvedené v konkrétnej objednávke 

kupujúceho. 

4.2 Cena predmetu zmluvy je založená na podmienkach existujúcich v čase uzatvorenia tejto 

zmluvy. Ak nastanú také zmeny v cenovej oblasti ropných komponentov a služieb, ktoré by 

mohli výrazne ovplyvniť cenu predmetu zmluvy, predávajúci je oprávnený predložiť kupujúcemu 

na odsúhlasenie návrh dodatku zmluvy na zmenu ceny. Za takéto zmeny budú považované 

zmeny cien ropy a vstupných surovín na svetových trhoch o viac ako 5 % v porovnaní s cenami 

v čase uzatvorenia tejto zmluvy, prípadne iné, štátom stanovené zmeny (napr. clo, dovozné 

prirážky). 

4.3 Fakturovaná cena je cena, za ktorú bude kupujúci predmet zmluvy odoberať od predávajúceho 

a ktorá bude predmetom zdaniteľného plnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú upraviť túto cenu 

v prípade zmeny zákonnej sadzby DPH, resp. zmeny zákonnej sadzby spotrebnej dane z mazív 

a palív, a to o výšku tejto zmeny. 

Faktúry musia mať náležitosti podľa platných právnych predpisov. Predávajúci sa zaväzuje 

uvádzať pri každej faktúre číslo kúpnej zmluvy. 
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4.4 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu odobratého oleja individuálne vždy po každej dodávke bez 

predfaktúr a platieb vopred v lehote splatnosti faktúry dohodnutej na  45 dní odo dňa prevzatia 

dodávky.  

 

4.5 V prípade oneskorenej úhrady faktúry, alebo jej nezaplatení, je predávajúci oprávnený bez 

obmedzenia ostatných práv účtovať kupujúcemu úrok z omeškania v čiastke 0,02 % 

z neuhradenej sumy  za každý deň omeškania. 

 

 

Článok V. 

Dodanie a prevzatie tovaru 

 

5.1 Dopravu predmetu zmluvy do skladu kupujúceho zabezpečí  predávajúci na svoje náklady. 

  

5.2 Nebezpečenstvo poškodenia alebo straty predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho 

okamihom vyloženia tovaru na mieste dodania predmetu zmluvy určenom v objednávke.  

 

Za týmto účelom určí kupujúci zodpovednú osobu pre prevzatie predmetu zmluvy a jeho 

následné riadne uloženie. Prevzatie tovaru  bude potvrdené na dodacom liste predávajúceho. 

Ak kupujúci neodôvodnene neprevezme tovar, prechádza na neho nebezpečenstvo okamihom, 

keď predávajúci ponúkol tovar k prevzatiu. 

 

5.3 Vlastnícke práva k predmetu zmluvy prechádzajú na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od 

predávajúceho, a to na základe potvrdenia na dodacom liste predávajúceho. Potvrdený dodací 

list je podkladom k vystaveniu faktúry - daňového dokladu predávajúceho. 

 

5.4 V prípade omeškania s dodaním tovaru v termíne určenom v bode 3.2. tejto Zmluvy, ktoré 

zavinil predávajúci, je kupujúci oprávnený účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny 

predmetu dodávky za každý deň omeškania. 

 

5.5 Dodávky tovaru sa realizujú na základe dielčích objednávok kupujúceho faxom resp. e-mailom. 

Objednávka musí obsahovať presný názov a množstvo tovaru ako aj odberné miesto. Prevzatie 

tovaru sa uskutoční na základe dodacieho listu dodávateľa, ktorý potvrdí prac. odd. nákupu 

(skladník, čerpadlár). 

 

 

Článok VI. 

Záruky a zodpovednosť 

 

6.1 Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri preberaní od predávajúceho. Ak zistí kupujúci pri tejto 

prehliadke chyby a to hlavne zjavnú porušenosť pečatenia alebo obalu, nezrovnalosti 

v množstve alebo druhu dodaného produktu, je povinný uplatniť reklamáciu ihneď pri prevzatí 

predmetu zmluvy. Neskoršie uplatnené reklamácie budú považované za neoprávnené. 

 

6.2 V prípade oprávnenej reklamácie uplatnenej v súlade s touto zmluvou bude mať kupujúci právo 

na bezplatnú výmenu tovaru  alebo jeho príslušnej časti a úhradu vzniknutej škody. 

 

6.3 Pri podozrení kupujúceho , že produkt nevyhovuje podmienkam deklarovaným dodacími 

dokladmi a atestom, zabezpečí predávajúci na vlastné náklady vykonanie potrebných analýz. 



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kúpna zmluva č.                 /2012                               DPMK, a.s. -                                                                                                      5 zo 6                       

                                                                        

V prípade potvrdenia podozrenia zabezpečí predávajúci bezplatnú výmenu produktu. V prípade 

nepotvrdenia podozrenia má predávajúci právo prefakturovať náklady na vykonanie analýz 

kupujúcemu v nevyhnutnom rozsahu.  

 

6.4 Záručná doba na kvalitu dodávaných tovarov je 24 mesiacov odo dňa splnenia dodávky.  

 

 

Článok VII. 

Vyššia moc 

 

Predávajúci nezodpovedá za to, že predmet zmluvy nie je dodaný včas a podľa objednávky 

z dôvodu živelných udalostí, požiarov, záplav, búrok, štrajkov, pracovnoprávnych sporov, 

občianskych nepokojov, zákazov alebo dovozných obmedzení, porušení obchodu alebo akejkoľvek 

inej udalosti, ktorá je úplne mimo jeho kontrolu. 

 

 

Článok VIII. 

Ostatné a záverečné ustanovenia 

 

8.1 Technické charakteristiky predmetu zmluvy a iné podrobnosti vrátanie výmenných intervalov sú   

uvedené v ponuke predávajúceho.  

8.2. Na požiadanie  kupujúceho  vykoná  predávajúci na vlastné náklady rozbory olejov za účelom 
preverenia ich životnosti a stavu motorov v certifikovaných skúšobniach . Predpokladaný počet 
vzoriek bude cca 30-50 ročne. 

8.3. Na požiadanie  kupujúceho  sa predávajúci zaväzuje  odobrať opotrebované oleje a zabezpečiť 
ich zneškodnenie  jej  zmluvným odberateľom, ktorý vlastní autorizáciu na zneškodnenie 
opotrebovaných olejov.   

 
8.4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 10. 2012 a platnosť nadobúda dňom jej podpisu  

štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť iba 
v prípade porušenia ustanovení podľa bodu 8.3 a pri potvrdení vady tovaru podľa bodu 6.3 a pri 
nedosiahnutí dohody podľa bodu 4.2. ani do 60 dní od začatia jednania o dohode. Oznámenie 
o odstúpení musí mať písomnú formu a odstúpenie je účinné od prvého dňa nasledujúceho 
mesiaca po doručení oznámenia o odstúpení. 

 
8.5. V prípade hrubého porušenia ktoréhokoľvek zo zmluvných ustanovení, vrátane sprístupnenia 

informácií tretej strane, môže ktorákoľvek zo strán odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od 
zmluvy nastanú obojstranne od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení oznámenia o 
odstúpení.  

 
8.6. Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za škodu, ktorú jej spôsobila, a je 

povinná túto škodu nahradiť, a to bez zbytočného odkladu v súlade s príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
8.7. Táto zmluva a práva účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a zákonov Slovenskej republiky. Prípadné rozpory budú riešiť partneri predovšetkým rokovaním 
o vzájomnej dohode. V prípade, že k dohode nedospejú, je pre riešenie sporu kompetentný súd 
príslušný podľa sídla odporcu. 

 
8.8. Zmluvu je možné meniť iba písomne po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. Ak niektorá 

zo strán vystaví návrh dodatku, zaväzuje sa druhá strana k vyjadreniu najneskôr do 15 dní od 
doručenia tohto návrhu.  
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8.9. Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch. Kupujúci obdrží tri a predávajúci dva 
exempláre zmluvy. 

 

 

 

V   .................................   V Košiciach .................................. 
 
 
 
 
Za predávajúceho :    Za kupujúceho :  
 
 
 
 
 
...............................................             .............................................. 
            JUDr. Zdeněk Schraml 
              predseda predstavenstva   

 

 

        .............................................. 

            Ing. Juraj Hrehorčák 

        podpredseda predstavenstva 

 

 

        .............................................. 

                Ing. Martin Jaš   

                                   člen predstavenstva 

 


