
                                

 

 

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci 

č. 7/LMB/2018 

 

Kupujúci                     
Názov   : LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 
Sídlo   : Švermova 1027/7, 977 01 Brezno 
Štatutárny orgán : Ing. Ján Lukáč – konateľ spoločnosti 
IČO   : 36 027 537 
IČ DPH   : SK2020083857 
Zapísaný                        : v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro,      

vložka č. : 5126/S 
 
(ďalej len „Kupujúci“) 
 
a 
 
Predávajúci   
Názov   : ROLTA, s.r.o.  
Sídlo   : Dr. Clementisa 7,  977 01 Brezno 
Štatutárny orgán : Peter Kohan, Marcela Kohanová – konatelia spoločnosti 
IČO                                 : 36 699 551  

IČ DPH   : SK2022275497                       
Zapísaný                        : v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro,       

vložka č. : 12300/S 
  
(ďalej len „Predávajúci“) 
 

(v ďalšom označovaní spoločne ako „strany tejto zmluvy“, „zmluvné strany“ alebo 

„účastníci“),  sa ďalej uvedeného dňa, mesiaca a roku, na základe úplného a vzájomného 

konsenzu o všetkých nižšie uvedených ustanoveniach, dohodli na uzatvorení rámcovej 

zmluvy o obchodnej spolupráci v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 a s použitím 

ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka: 

 

 

 



                                

1. 

Predmet zmluvy 

1.1 

Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky nákupu a predaja kameniva, 

dodávky a dovozu kameniva a ďalších tovarov, ktoré ponúka predávajúci (ďalej len „Tovar“), 

a ktoré budú bližšie určené v samostatných objednávkach kupujúceho (aj priamy nákup, 

osobný odber). 

1.2 

Predávajúci bude predávať kupujúcemu po dobu platnosti tejto zmluvy Tovar podľa 

objednávok a požiadavky v prípade osobného odberu . 

1.3 

Predávajúci je povinný vydávať Tovar v rámci tejto zmluvy len osobám, ktoré Kupujúci 

splnomocnil k vystavovaniu objednávok, priamemu nákupu a preberaniu tovaru. Kupujúci 

splnomocňuje  k vystavovaniu objednávok, priamemu nákupu a preberaniu tovaru  

nasledovné osoby: 

1. Jozef Janoštiak 

2. Mgr. Miroslav Mader 

3. Ing. Ján Lukáč 

 

2. 

Cena 

2.1 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena dodaného tovaru bude účtovaná na základe cenovej 

ponuky č. 013/2018 zo dňa 9.4.2018 a cenníka predávajúceho, platného v deň vystavenia 

odberu tovaru, ktorý je kupujúcemu známy. 

 

3. 

Platobné podmienky 

3.1 

Predávajúci vystaví kupujúcemu súhrnnú faktúru za odobratý tovar na základe dodacích 

listov. Predávajúci vystaví túto súhrnnú faktúru raz mesačne a to do 7 dňa v mesiaci za 



                                

všetok tovar, ktorý bol odobratý v mesiaci predchádzajúcom mesiacu vystavenia faktúry. 

Splatnosť faktúr  je 14 dní.     

3.2 

Kupujúci sa zaväzuje k uhradiť faktúru v termíne splatnosti. 

 

4. 

Záverečné ustanovenia 

4.1 

Táto zmluva je platná počnúc dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, bola 

vyhotovená v dvoch exemplároch, oba majú rovnakú právnu záväznosť a je uzatvorená na 

dobu neurčitú. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia mať písomnú formu. 

4.2 

Zmluvu je možné vypovedať s dvojmesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu. 

Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej 

strane. Vypovedaním zmluvy sa nerušia záväzky, ktoré vznikli na základe skôr uzatvorených 

objednávok. 

4.3 

Pokiaľ nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak, právne vzťahy zmluvných strán sa riadia 

touto zmluvou a zmluvami na jej základe uzatvorenými, príslušnými ustanoveniami 

slovenského právneho poriadku, hlavne zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

4.4 

Všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť priateľským spôsobom. 

Pokiaľ by priateľská dohoda v riešení sporov nebola dosiahnutá, budú sa tieto spory riešiť 

pred príslušnými súdnymi orgánmi. 

4.5 

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a prehlasujú, že zodpovedá ich 

slobodnej vôli a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných 

podmienok. Na dôkaz toho pripájajú zmluvné strany svoje podpisy. 

 

 

 

 



                                

V Brezne, dňa 09.04.2018 

 

       Za kupujúceho:            Za predávajúceho: 

 

--------------------------------------                -------------------------------------- 

Ing. Ján Lukáč        Peter Kohan 

    konateľ              konateľ  

        v.r.                v.r. 

         


