
PREDAVAJUCI: 
KSR- Kameňolomy SR, s.r.o. 
DIREKCIA RM 
Oblast GG 

Vybavuje: Beáta Hagarová 

e-mail: beata.haqarova@mineral.eu 
Neresnícka cesta 3, 
S K - 96001 Zvolen MINERAL 
IČO: 31 559 123, IČ DPH 2020470155 

KÚPNA ZMLUVA .KUPUJÚCI: zákaz.čís/o: 8020297 
ČÍSLO: 68/2021 Obec Oščadnica 

Nám. M. Bernáta č. 745 
zo dňa: 25.3.2021 023 01 Oščadnica spôsob dopravy: zabezpečí predávajúci 

IČO: 00314170 požadovaná dodacia lehota: marec - apríl 2021 
DIČ: SK2120652083 stanica určenia: kameňolom Vtáčnik 

Pol. Názov a popis tovaru M Množstvo 
Odber drv. kameniva podľa objednávky zo dňa 24.3.2021: 

- požadované množstvo: fr.2/5 24 ton - 12,80€/t 
- doprava: 107km = 10,17€/t 
- ceny drv. kameniva - podľa aktuálneho cenníka 

Splatnosť faktúr: platba vopred - zálohový list 
Fakturácia: 1-krát týždenne (pondelok) 

Kontaktné osob  E!redávajúceho: 
Bc Pavol Michalovič-vedúci lomu, t.č.: 0902 920 068 
Kontaktné osob  kUE!Ujúceho: 
Ing. Peter Zeljenka, t.č.: 0905 479 977 
e-mail: Qeter.zeljenkaC@.oscadnica.sk 

. . .  · •  . . .  -1. Touto zmluvou predavaJuc1 predava kupuJucemu a kupuJuc1 do svoJho vlastmctva kupuje tovar presne spec1fikovany 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 zálohovej faktúry. 
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. Vylúčenie zodpovednosti za omeškanie s dodaním tovaru z dôvodu šírenia koronavírusu COVID-19 

6.1. S dôvodu 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 terminu dodania tovaru, dohodnutého v tejto zmluve resp. príslušnej objednávke. 

6.2. 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 terminov 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. 

6.3. 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. 

6.4. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu maximálnu súčinnosť pri riešení dopadov tejto Udalosti, vrátane prijatia vhodných preventívnych opatrení 
tak, aby došlo k minimalizácii negatívnych dopadov. 

6.5. 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: 25.03.2021 
(dátum, podpis, pečiatka) • 

Kupujúci: 25.03.2021 
(dátum, podpis, pečiatka) 
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