
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
Uzavretá na základe ustanovení $ 409 a nasl., v súvislosti s $ 298 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník)

Článok I
Zmluvnéstrany

Predávajúci: MT PELET spol. s r.o.
So sídlom: Závažná Poruba, Priemyselná zóna 510, 032 02 Závažná Poruba
V zastúpení: Peter Ivák
1E0: 36721191
IČ pre DPH: SK2022319178
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 18469/L
(ďalej ako „predávajúci“)

Kupujúci: OBEC ĽUBEĽA
So sídlom: Ľubeľa 346
V zastúpení: Ing. Erik Gemzický, PhD. — starosta obce
IČO: 00315567
DIČ: 2020581552
(ďalej ako „kupujúci“)

Článok 1l
Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej zmluve dodať
kupujúcemu dohodnutý tovar spolu s dokladmi vzťahujúcimi sa na tovar a previesť na
kupujúceho vlastnícke právo k tovaru.
2.2 Kupujúci sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve prevziať tovar a zaplatiť
predávajúcemu kúpnu cenu za tovar.
2.3 Tovarom podľa tejto zmluvy sa rozumejú: Pelety voľne ložené (peleta fúkaná).
2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci bude nakupovaťpostupne (podľa kapacity kotolne)
tovar od predávajúceho na základe predbežnej objednávky kupujúceho.

Článok 111I

Platobné podmienky a zmluvné sankcie

3.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy na základe
faktúry vystavenej predávajúcim so splatnosťou 14 dní od jej vystavenia.
3.2. Zmluvnéstrany sa dohodli, že pre vystavenie faktúry je určujúca cena tovaru na základe
oficiálnej predajnej ceny v deň doručenia tovaru zákazníkovi.
3.3. Peňažný záväzok je splnený pripísaním peňažnej sumy na účet predávajúceho v jeho
peňažnom ústave.
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Článok IV
Miesto plnenia, doprava tovaru a nebezpečenstvo škody

4.1 Miestom dodania tovaru v zmysle tejto zmluvy je prevádzka Obecný úrad Ľubeľa, Ľubeľa
346, 032 46 Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš.
4.2 Nebezpečenstvo škody na tovare (strata, zničenie, poškodenie, znehodnotenie tovaru)
prechádza na kupujúceho v prípade zabezpečenia dopravy tovaru predávajúcim, vyložením
tovaru do skladu kupujúceho a potvrdením prevzatia tovaru kupujúcim. Za doklady nevyhnutné
k prevzatiu tovaru sa pre účely tejto zmluvy rozumejú doklady, ktoré sú potrebné pre vykonanie
množstevnej a kvalitatívnej prebierky tovaru.

Článok V
Dobaplatnosti zmluvy a zánik zmluvy

5.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú od 01.09.2022 do 30.04.2023.
5.2 Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedaťs dvojmesačnou výpovednou lehotou,
ktorá začína plynúťod prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
5.3 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej podstatného porušenia zo
strany kupujúceho. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä omeškanie
s platením kúpnej ceny o viac ako 30 dní, porušenie povinnosti mlčanlivosti, poškodenie
dobrého mena predávajúceho, resp. jeho tovaru.
5.4 Odstúpenie od tejto zmluvy sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. Účinnosť
odstúpenia od zmluvy nastane okamihom jeho doručenia kupujúcemu.

Clánok VI
Záverečné ustanovenia

6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch
zmluvných strán.
6.2 Zmluvné vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
6.3 Zmluvné strany sa zaväzujú všetky spory vzniknuté z plnenia tejto zmluvy riešiť prednostne
vzájomným rokovaním. Ak však nedôjde k dohode ani v lehote 30 dní odo dňa doručenia
písomnej výzvy na rokovanie druhej zmluvnej strany, každá zo zmluvných strán je oprávnená
obrátiť sa na príslušný súd.
6.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom.
6.5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny tejto zmluvy, s výnimkou aktualizácie
cenníka v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy, je možné vykonaťiba formou dodatkov, podpísaných
zástupcami oboch zmluvných strán.
6.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, že si
text tejto zmluvy prečítali, jednotlivým ustanoveniam porozumeli a že s obsahom tejto zmluvy
bez výhrad súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
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V Závažnej Porube dňa: 01.09.2022
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