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KUPNO-PREDAJNA ZMLUVA
1/ Predávajúci:Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo:Slavkovská 36, Kežmarok 060 01

IČO:36 447 927
IČ DPH:SK2020021058
Registrácia:Zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel : Sa, vložka č.: 10026/P
Štatutárny orgán:JUDr. PaedDr. Slavomír Šoffa, predseda predstavenstva
Bankové spojenie:Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN:SK 97 3100 0000 0043 1018 4800
SWIFT:LUBASKBX
(ďalej len „Predávajúci")

2/Kupujúci:KRUPs.r.o.
Sídlo:Švermova 45, Banská Bystrica 974 04

IČO:36 315 249
IČDPH:SK2020110345
Registrácia:Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.: 9258/S
Štatutárny orgán:Ing. Peter Grochola, konateľ
Bankové spojenie:UniCredit Bank Czech Republík and Slovakia, a.s.

IBAN:SK39 1111 0000 0013 4130 6002
SWIFT:UNCRSKBXXXX
(ďalej len „Kupujúci")
ktorí sú v ďalšom texte označovaní aj ako „Zmluvná strana" a obaja spoločne ako „Zmluvné strany",
dospeli k zmluvnému konsenzu a preto uzatvárajú túto Kúpno-predajnú zmluvu (ďalej ako „Zmluva")
v súlade s ustanovením 409 a nasl. Obchodného zákonníka za nasledovných podmienok:

PREAMBULA
1.Predávajúci ako vyhlasovateľ verejného obstarávania zverejnil vo Vestníku verejného obstarávania
č. 188/2019 dňa 18. septembra 2019 pod značkou 24400 - WNT Výzvu na predkladanie ponúk pre
zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru: „Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej guľatozrnnej".
Predmetom zámeny bolo vyskladnenie ryže lúpanej guľatozrnnej - úroda 2017, v množstve 348,109
ton a naskladnenie ryže lúpanej guľatozrnnej - úroda 2019 v množstve 348,109 ton. Podľa
vyhodnotenia predložených ponúk na uzavretie kúpno-predajnej zmluvy, Kupujúci ako jediný
navrhovateľ predložil ponuku, z ktorého dôvodu Predávajúci ako vyhlasovateľ Verejného
obstarávania na základe podmienok upravených v tejto Zmluve uzatvára s Kupujúcim ako úspešným
uchádzačom túto Zmluvu.
2.Predávajúci dáva Kupujúcemu na vedomie, že výlučným vlastníkom predmetu predaja podľa tejto
Zmluvy je Správa Štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Predávajúci na základe Zmluvy
o ochraňovaní č. 122/OHRNZRaRB/2013 zo dňa 30. októbra 2013 uzavretej so Správou Štátnych
hmotných rezerv Slovenskej republiky vystupuje v predmetnom zmluvnom vzťahu ako komisionár

a je oprávnený dojednať a uzatvoriť túto Zmluvu vo vlastnom mene, na účet Správy Štátnych
hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Článok I
Predmet Zmluvy
1.Na základe tejto Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje previesť vlastnícke právo k hnuteľným veciam
bližšie špecifikovaným v ČI. III bod 1 tejto Zmluvy v súlade a za podmienok dohodnutých v tejto
Zmluve a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške a za podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve.
2.Na základe tejto Zmluvy sa Kupujúci zaväzuje previesť vlastnícke právo k hnuteľným veciam bližšie
špecifikovaným v ČI. III bod 3 tejto Zmluvy v súlade a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve
a Predávajúci sa zaväzuje zaplatiť Kupujúcemu kúpnu cenu vo výške a za podmienok dohodnutých
v tejto Zmluve.

3.Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva sa uzatvára na základe výsledkov Verejného obstarávania
vyhláseného Predávajúcim dňa 18. septembra 2019, rešpektujúc aakceptujúc podmienky uzatvorenia
tejto Zmluvy tak ako boli špecifikované v podmienkach Verejného obstarávania, pokiaľ ide o
podstatné náležitostí tejto Zmluvy.

Článok II
Predmet kúpy
1.Predmetom záväzku Predávajúceho previesť vlastnícke právo na Kupujúceho sú hnuteľné veci poľnohospodárska plodina - ryža lúpaná guľatozrnná, úroda 2017, v množstve 348,109 ton, v akosti
v súlade s Vyhláškou MPRV SR č. 2/2014 o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia, minimálne
I. trieda kvality, vo forme balenia veľkoobjemových vakov „big bag", pri tolerancii množstva

0,2 %

(ďalej aj „Predmet kúpy I").
2.Predmetom záväzku Kupujúceho previesť vlastnícke právo na Predávajúceho sú hnuteľné veci poľnohospodárska plodina - ryža lúpaná guľatozrnná, úroda 2019, v množstve 348,109 ton, v akosti
v súlade s Vyhláškou MPRV SR č. 2/2014 o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia, minimálne
I. trieda kvality, vo forme balenia veľkoobjemových vakov „big bag", pri tolerancii množstva

0,2 %

(ďalej aj „Predmet kúpy II").

Článok III
Kúpna cena a jej splatnosť
1.Kúpna cena za Predmet kúpy I je dohodnutá v súlade s podmienkami Verejného obstarávania zo dňa
18. septembra 2019 a návrhom predloženým Kupujúcim, vo výške 620,- € bez DPH za 1 tonu, t. j.
kúpna cena v celkovej výške 215 827,58 € (ďalej len „Kúpna cena I").
2.Kúpnu cenu I v celkovej výške 215 827,58 € zaplatí Kupujúci na základe zálohovej faktúry vystavenej
Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky v lehote uvedenej v zálohovej faktúre, na
bankový účet Správy Štátnych hmotných rezerv SR vedený v Štátnej pokladnici:

č. účtu IBAN: SK58 8180 0000 0070 0013 4211
SWIFT: SPSRSKBA
3.Kúpna cena za Predmet kúpy II je dohodnutá v súlade s podmienkami Verejného obstarávania
zo dňa 18. septembra 2019 a návrhom predloženým Kupujúcim, vo výške 690,- € bez DPH za 1 tonu,
t. j. kúpna cena v celkovej výške 240 195,21 € (ďalej len „Kúpna cena II").

4.Kúpnu cenu II v celkovej výške 240 195,21 € zaplatí Predávajúci Kupujúcemu na základe faktúry
vystavenej Kupujúcim v lehote uvedenej vo faktúre, na bankový účet Kupujúceho vedený v UniCredit
Bank Czech Republík and Slovakia, a.s.:

č. účtu IBAN: SK39 1111 0000 0013 4130 6002
5.Kúpna cena I sa považuje za zaplatenú riadnym pripísaním peňažných prostriedkov zodpovedajúcich
celkovej výške Kúpnej ceny I v prospech účtu Správy Štátnych hmotných rezerv SR vedený v Štátnej
pokladnici.
6.Kúpna cena II sa považuje za zaplatenú riadnym pripísaním peňažných prostriedkov zodpovedajúcich
celkovej výške Kúpnej ceny II v prospech účtu Kupujúceho.
7.V prípade omeškania sa Kupujúceho alebo Predávajúceho so zaplatením Kúpnej ceny I, II alebo ich
časti, Predávajúci alebo Kupujúci sú oprávnení si uplatniť voči protistrane úrok z omeškania
vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy a to za každý deň omeškania, až do jej úplného zaplatenia.

Článok IV
Dodacie podmienky
1.Kupujúci je oprávnený prevziať Predmet kúpy I v deň nasledujúci po riadnom a úplnom zaplatení
Kúpnej ceny I podľa ČI. III bod 1 Zmluvy. Predávajúci berie na vedomie, že prevzatie Predmetu kúpy I
Kupujúcim bude trvať niekoľko pracovných dní, z ktorého dôvodu poskytne Kupujúcemu súčinnosť.
2.Kupujúci je povinný dodať Predmet kúpy II. Po dodaní celého rozsahu Predmetu kúpy II je oprávnený
vystaviť faktúru Predávajúcemu v súlade s ČI. III bod 3 a 4 tejto Zmluvy. Kupujúci berie na vedomie,
že prevzatie Predmetu kúpy II Predávajúcim bude trvať niekoľko pracovných dní, z ktorého dôvodu
poskytne Predávajúcemu súčinnosť. Dodanie Predmetu kúpy II. bude časovo predchádzať prevzatiu
predmetu Kúpy I.
3.Zmluvné strany sa dohodli, že Predmet kúpy I bude dodaný protistrane podľa dodacích podmienok
INCOTERMS 2010, EX WORKS, Závod SŠHR Ľupčianka, Príboj 564, 976 13 Slovenská Ľupča a
Predmet kúpy II bude dodaný protistrane podľa dodacích podmienok INCOTERMS 2010, DDP clo
platené, Závod SŠHR Ľupčianka, Príboj 564, 976 13 Slovenská Ľupča. Kupujúci je povinný za týmto
účelom pristaviť vždy spôsobilé motorové vozidlá, ktorých počet, EČV a meno a priezvisko vodiča,
vždy oznámi Predávajúcemu, najmenej 24 hodín pred plánovanou nakládkou osobe poverenej
Predávajúcim v mieste nakládky, Ing. PaedDr. Ivan Kováčik, na t. č. +421903806004.
4.Kupujúci podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že osoba oznámená Predávajúcemu podľa ČI. IV bod 3
Zmluvy, ktorá Predmet kúpy I prevezme je osobou oprávnenou takto konať v mene Kupujúceho.
5.Kupujúci s prihliadnutím na hospodárnosť postupu za účelom prevzatia Predmetu kúpy denne pristaví
na nakládku motorové vozidlá v počte 2 až 4, v čase od 7,00 hod do 16,00 hod.
6.Kupujúci sa zaväzuje prevziať Predmet kúpy I v celom rozsahu najneskôr do 30. 11. 2019. V prípade
nesplnenia tejto povinnosti, Predávajúci je oprávnený si uplatniť voči Kupujúcemu poplatok spojený so
skladovaním Predmetu kúpy I alebo jeho časti vo výške obvyklého skladného po dátume 30. 11. 2019.
7.Kupujúci sa zaväzuje dodať Predmet kúpy II v celom rozsahu najneskôr do 25. 11. 2019.
8.V prípade, ak Kupujúci odmietne prevzatie Predmetu kúpy I alebo jej časti, je povinný Predávajúcemu
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny neodobratého tovaru.
9.Vlastnícke právo k Predmetu kúpy I ako aj nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného
zhoršenia predmetu kúpy prechádza na protistranu okamihom prevzatia Predmetu kúpy I druhou
Zmluvnou stranou.

10.Vlastnícke právo k Predmetu kúpy II ako aj nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného
zhoršenia predmetu kúpy prechádza na protistranu okamihom pripísania celej kúpnej ceny za Predmet
kúpy II na účet druhej strany tak ako je uvedené v ČI. III bod 4.

Článok V
Vady a nároky z vád
1.Vadou sa rozumie odchýlka od druhu či kvalitatívnych podmienok Predmetu kúpy stanovených
v Zmluve a v podmienkach Verejného obstarávania zo dňa 18. septembra 2019 alebo technickými
normami či inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré
má tovar v dobe jeho odovzdania Kupujúcemu.
2.Kupujúci prehlasuje, že sa riadne oboznámil s povahou a kvalitou Predmetu kúpy I podľa parametrov
zverejneného Verejného obstarávania zo dňa 18. septembra 2019.

Článok VI
Odstúpenie od Zmluvy
1.Od tejto Zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, pokiaľ dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných
povinností stranou druhou. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje len nezaplatenie Kúpnej
ceny alebo jej časti a neumožnenie prevziať Predmet kúpy I alebo II, pri súčasnom splnení všetkých
zmluvných podmienok protistranou. Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastanú dňom, kedy bude
písomné odstúpenie odstupujúcej strany druhej strane doručené alebo nastanú účinky doručenia
odmietnutím prevzatia zásielky ako aj márnym uplynutím 5 dňovej úložnej lehoty na Poštovom úrade.
2.Odstúpením niektorej zo Zmluvných strán od tejto Zmluvy, si strany upravujú svoje práva
a povinnosti, trvajúce aj po odstúpení od Zmluvy a to tak že strana, ktorá porušila zmluvnú povinnosť,
ktorej porušenie bolo dôvodom odstúpenia od tejto Zmluvy, je povinná druhej strane nahradiť náklady
spojené s odstúpením. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody ani povinnosť zaplatiť zmluvnú
pokutu.

Článok VII
Záverečné ustanovenia
1.Túto Kúpno-predajnú zmluvu je možné meniť, alebo dopĺňať len na základe písomného dodatku,
po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
2.Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že pri realizácii tejto Zmluvy budú zachovávať mlčanlivosť
a utajenie informácií dôvernej povahy, ktoré spĺňajú podmienky

17 zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodného zákonníka v platnom znení. Táto povinnosť trvá aj po skončení platnosti tejto Zmluvy a
vzťahuje sa na všetkých zamestnancov Zmluvných strán, ktorí prišli pri realizácií tohto obchodného
prípadu do kontaktu so skutočnosťami pri realizácii predmetu Zmluvy.
3.Všetky údaje a informácie, ktoré si strany poskytli pri uzavieraní tejto zmluvy, sú považované
za dôverné v zmysle

271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, pričom

žiadna zo strán ich nesmie sprístupniť alebo poskytnúť tretej osobe ani ich použiť v rozpore s ich
účelom pre vlastnú potrebu.
4.V prípade, ak by bolo, alebo sa stalo ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy neplatným, táto skutočnosť
nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Vzťahy výslovne neupravené v tejto
Zmluve

ako

i

tie,

ktoré

sa

stanú

neplatnými, sa

riadia

ustanoveniami zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení alebo inými právnymi predpismi na vec sa
vzťahujúcimi, platnými v Slovenskej republike.
5.Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že nie sú majetkovo a personálne prepojené osoby.
6.Táto Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch s platnosťou originálu. Predávajúci obdrží 2 (dva)
rovnopisy a Kupujúci obdrží 1 (jeden) rovnopis.
7.Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcom po dni zverejnenia tejto Zmluvy podľa platnej legislatívy.

C3-

8. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto Zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi
prejavmi ich skutočnej vôle. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Kežmarku, dňa 18. 10. 2019

Za Predávajúceho:

V Banskej Bystrici, dňa 17. 10. 2019

Za Kupujúceho:

JUDr. PaedDr. Slavomír Šoffa
predseda predstavenstva
Poľnonákup TATRY, a.s., Kežmarok

^oinonákup TATRY, a.s.
Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
,60- 36447927, IĎ OPH: SK2020O21OS'
-13a-

vermova 45
974 04 Banská Bystrica
IČO: 36315249 IČ DPH: SK2020110345

