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JURKI-HAYTON s r.o., Prístavná 2, 821 09 Bratislava 
 

KÚPNA ZMLUVA  
 

Číslo kúpnej zmluvy:  11009 
Dátum:                             15.02.2011 
 
Predávajúci:  JURKI-HAYTON s r.o.,  

Prístavná 2, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, 
 
Číslo účtu: 11553946/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s  
IČO: 31332251 
IČ DPH: SK 2020372552 
Zastúpený: Ing. Martin Jurkovič, konateľ 
Kontaktné osoby:          Zdenka Hilmerová  02/58280021,  hilmerova@jurki.sk 
 Lea Karacsonyová  02/58280022,  karacsonyova@jurki.sk 
Telefón centrála: 02/58280011 
Fax: 02/58280044 
Mail : jurki@jurki.sk 
Web: www.jurki.sk 
Zapísaná:                       Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. 
                                        Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3475/B 
 
Kupujúci: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 
                                        v Bratislava, 833 16  Bratislava, Matúškova 21 
                                        Slovenská republika 
Číslo účtu: 000000 -7000077309/8180, Štátna pokladnica 
IČO: 00156582 
DIČ: 2021023026 
Zastúpený: Ing.Anna Vitáriusová  – riaditeľka ústavu 
Kontaktná osoba: vedúci stanice: Ing.Ivan Gábriš 
Tel: 038/5392311 
Fax: 038/5392597 
Mail:  uksup@uksup.sk 
Web:  www.uksup.sk 
Zriadený:                       Rozhodnutím Ministerstva zemědělství a výživy v Prahe,  
                                        č.j.: II/4-1178/68/23 zo dňa 17.12.1968 v znení rozhodnutí     
                                        Ministerstva pôdohospodárstva  Slovenskej republiky, 
                                        Bratislava, číslo 1246/2007-250, zo dňa 07.02.2007  

 
Predmet zmluvy:  
Predmetom Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho previesť na Kupujúceho vlastnícke 
právo k tovaru a záväzok Kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. 
Druh tovaru: DIESEL 
Číslo nomenklatúry: 27101941  
Parita dodania: ČS JURKI Veľké Ripňany 
Cena  (platná ku dňu podpisu zmluvy) s DPH: 1,277 EUR/liter   
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Termín plnenia zmluvy je odo dňa účinnosti do  31.12.2011 
 
Dohodnuté platobné podmienky: 
 

Výška zálohy 0,00 € 
Výška zábezpeky 0,00 € 
Obrat v litroch za predchádzajúci rok         7 407,04 l 
Obrat v € za predchádzajúci rok           8 216,46 € 

 
Ďalšie platobné podmienky:    
 

zložený kredit na účet  
predfaktúra x 
platba v hotovosti  
platba na faktúru  
platba platobnou kartou  
zálohová platba  
banková zábezpeka  

 
 

1. Kúpna zmluva vyššie uvedeného tovaru sa uzatvára na základe § 409 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Pohonné hmoty sú dodávané a fakturované v litroch.  Ostatný tovar je 
dodávaný v kilogramoch, litroch alebo kusoch. 

2. Kupujúci berie na vedomie, že cena je priamo závislá na aktuálnych cenách ropy, ropných 
produktoch a kurzoch USD/€, ponuke a dopyte a že cena je dopredu nepredvídateľná. 
V prípade dopravy tovaru vozidlami Predávajúceho je cena závislá tiež od vzdialenosti, 
prístupu k miestu dodávky, dohodnutého množstva v odvolávke. Z toho dôvodu si 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny.  

3. Predávajúci plní dodávku Kupujúcemu odovzdaním tovaru na základe dodacieho listu. 
4. Predávajúcemu vzniká povinnosť vystaviť daňový doklad (faktúru) v deň zdaniteľného 

plnenia. 
5. Splatnosť faktúry je 10 dní odo dňa jej vystavenia. Dátum úhrady sa považuje príjem 

finančného obnosu na účet predávajúceho. Predávajúci môže požiadať Kupujúceho 
o kópiu dokladu o úhrade. Pokiaľ bude kupujúci v omeškaní s úhradou faktúr má 
predávajúci právo od zmluvy ihneď odstúpiť. 

6. Kupujúci sa zaväzuje, pokiaľ sa dostane do omeškania s úhradou faktúr, zaplatiť 
predávajúcemu zmluvný úrok vo výške 0,04 % z hodnoty za každý deň omeškania. 

7. Predávajúci začne s plnením zmluvy, až keď kupujúci zloží na účet predávajúceho č. 
11553946/0900 zálohu     0,00 € alebo predloží bankovú zábezpeku. Výška zálohy alebo 
bankovej zábezpeky tvorí disponibilný kreditný limit. Tento predstavuje hodnotu EUR 
neuhradených faktúr, nevyfaktúrovaných dodávok a potvrdených objednávok. V prípade 
ak hodnota objednávky tovaru presahuje hodnotu disponibilného kreditného limitu, má 
predávajúci právo tovar nedodať. Táto záloha zostáva na účte predávajúceho do doby 
platnosti tejto zmluvy. V prípade zostatku dlžnej čiastky zo strany kupujúceho po 
ukončení zmluvy, predávajúci kráti dlh z tejto zálohy. Pokiaľ nevzniknú žiadne podlžnosti 
zo strany kupujúceho a tento nebude mať záujem o predĺženie zmluvy na ďalšie obdobie, 
predávajúci vráti zálohu na účet kupujúceho do 10 dní po ukončení platnosti tejto zmluvy, 
pokiaľ nebude dohodnutý iný postup oboma stranami upravený písomným dodatkom 
k tejto zmluve. 
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8. Predávajúci môže požadovať záruku vo forme zmenky, akreditívu, bankovej zábezpeky, 
ručenia nehnuteľnosťou alebo inou dohodnutou formou. 

9. Predávajúci je oprávnený prípadný dobropis použiť na zníženie pohľadávok po lehote 
splatnosti. 

10. Každá zo zmluvných strán je povinná bezodkladne upozorniť druhú stranu na okolnosti, 
ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie plnenia z tejto zmluvy. 

11. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú v spojitosti so zmluvou budú 
najprv riešené mimosúdnou cestou. Ak táto dohoda nebude možná, zmluvné strany sa 
dohodli, že na riešenie sporu bude príslušný Okresný súd Bratislava 2. 

12. Kupujúci sa zaväzuje, že všetky zmeny podliehajúce zápisom do Obchodného registra 
oznámi predávajúcemu do 15 dní po právoplatnosti zápisu zmeny v Obchodnom registri. 

13. V zmysle zákona č 546/2010 Z.z.,§ 47a - Zmluva nadobúda  účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. V prípade zálohovej faktúry zmluva 
nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom pripísania zmluvnej sumy na účet 
Predávajúceho. V prípade bankovej zábezpeky, akreditívu, zmenky, ručením majetkom 
alebo inou dohodnutou formou účinnosť zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu 
a účinnosť dňom doručenia listinných dokladov. Plnenie zmluvy môže nastať až po 
splnení podmienok účinnosti. Pokiaľ doba medzi podpisom zmluvy a jej účinnosťou 
prekročí 30 dní, zmluva sa v celom rozsahu ruší pre obidve zmluvné strany. 

14. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy je výpis z obchodného prípadne živnostenského 
registra starý maximálne 1 mesiac pred podpísaním zmluvy. V prípade ak je kupujúci 
platcom DPH je potrebná aj daňová registrácia. 

15. V ostatnom pre tento zmluvný vzťah platia ustanovenia Obchodného zákonníka 
a Obchodné podmienky predávajúceho. 

16. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej platnom rozsahu vrátane 
príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

17. Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, kde každá zmluvná strana po podpísaní 
štatutármi obdrží po jednom exemplári. 

18. Zmeniť alebo doplniť predmetnú zmluvu je možné iba písomnou formou, a to dodatkom 
na základe súhlasného prejavu zmluvných strán a dodatok je nedeliteľnou súčasťou 
predmetnej zmluvy. 

19. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na 
znak čoho ju vlastnoručne podpísali. 

 
 

 
 
 
 Kupujúci JURKI-HAYTON s.r.o 
 
 
 
 
 
Prílohy:  

1. Výpis z obchodného alebo živnostenského registra 
2. Daňová registrácia 
3. Stručný popis miesta stáčania, nákres, fotodokumentáciu,  

 


