
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
f v

Sp.zn.:OcU-Š-798/2016

Z ápis v spise
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce PoproČ zverej nila dňa
20.10.2016 na webovom sídle obce Poproč

r_ v

zmluvu 3p- T-: OcU-S-798/2016

uzatvorenú dňa 20.10.2016

úíinnú odo dňa : 21.10. 2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč

Školská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovskym , starostom obce

a

2., U.S.Steel Košice s.r.o.

VstupnýareálU.S.Steel,04454 Košice

zastúpená JUDr. Martou Valentínovou - riaditeľkou nákupu

Predmet dodatku c. 1:

nákup kameniva

ObecpQpRoc
teLľä^cV Poproči, dna20.10.2016 ^.P^ro-.rrM,

Skolska2,o^-24"^
^ ^/

Eva/Bénková

zamestnanec obcé^ poverený zverejňovaní



Strana 1 Kontrakt č. TANS1600170

Spolu 2
uzavretý medzi U. S. Steel Koáice, s.r.o. a obcou Poproč

Predávajúci: U. S. Steel Košice, s.r.o.
SÍdfo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovenská republika
Zastúpený:
JUDr. Marta Valentínová - Riaditeľ nákupu surovín pre výrobu ocele a predaj vedľajších výrobkov -

na základe poverenia
Ing. Martina Zelizňáková - Obchodný referent pre predaj vedľajších výrobkov - na základe poverenia

v

ICO: 36 199 222
v

DIC: 2020052837
y v

IC DPH: SK7020000H9 - Člen skupiny na účely DPH v SR
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, číslo zápisu: oddiel: Sro/ vložka Č.11711/V
Bankové spojenie: Citibank Europe plc/ pobočka zahraničnej banky/ Dvoŕákovo nábreŽie 8, 811 02 Bratislava/
Slovenská republika
v

ČÍslo účtu: 2003600203/8130 (EUR)
IBAN: SK14 8130 0000 0020 0360 0203 (EUR)
BIC kód: OnSKBA

Kupujuci: Obec Poproč
Sídlo: Školská č. 1, 044 24 Poproč
Zastupený:
Ing. Stefan Jakfovský - starosta obce O^cnyúradPopn^
ICO: 00324639 Aártm.
DIC: 2020746189 f^)> ^//

<w

Ban_kove SPOJeme:.pnmtLbanka Cu/o sáznamu:/^

tífr/0,flNtw:Císio účtu: 0404770001/5600 e^j~ r^/zc^
Prilohy: *

^twvu/e. *

^^H^w
Tovar: Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky

vPoužitie: STN EN 13242 a STN EN 12620

Destínácia: Slovenská republika

Tolerancia Celková cenaTovar - frakcia Množstvo Tovaru (t) Jednotková cenahmotností Tovaru Tovaru bez DPH

0/16 mm 50 +/-10 % 0/30 EUR/t 15.- EUR

Lehota plnenia: 18.10.2016-31.12.2016

Cena Tovaru: Strany sa dohodli, že cena Tovaru je plabiá do 31.12.2016, a to vo výške 0/30 EUR/t na objednané
množstvo a je stanovená na parite CPT Poproč podľa IncotermsR 2010. Cena je stanovená bez DPH, ktorá bude
k cene pripočftaná v zmysle platiiých právnych predpisov pri fakturácii ceny Tovaru. Kupujúd použjje dodané
množstvo Tovaru výhradne na spevnenie a úpravu ciest v obci.

Dodacia podmienka: CPTPoproč, IncotermsR2010
Preprava: nákladným motorovým vozidlom
Mena:EUR

SCHVÁLENÉ/APPROVĽD
Myr. Lucia HluchtSftovŕi
próvi)fli odd. Zfnluvné právo-prednj

ComrneFtial Low-Snle<;(Q^ ^PP- AH/o



Strana 2 Kontrakt č. TANS1600170

Spolu 2
uzavretý medzi U. S. Steel Košlce, s.r.o. a obcou Poproč

Platobná podmienka: Platby za Tovar musia byť vsúlade s dohodnutými fakturačnými a platobnými
podmienkami.

Kupujúa je povinny zaplatiť predávajucemu cenu Tovaru na základe faktúry vystavenej predávajúdm, a to
najneskôr do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry predávajúcim.
Predávajúd poskytol kupujúcemu kreditný limit na nákup Tovaru vo výške 500/- EUR. Ak celková suma
akýchkorvek pohľadávok predávajúceho (bez ohľadu na ich splatnosť alebo na právny titul ich vzniku) voči
kupujucemu zakejkoľvek a yšetkých zmlúv dosiahne výšku kreditného limitu/ je predávajúci povinný do'dávať
kupujúcemu Tovar iba na základe platby vopred alebo po splnení iných platobnych podmienok podi-a určenla
predávajúceho.

Fakturačná a platobná mena tohto kontraktu je Euro (EUR).

Akje kupujúci v omeškaní s úhradou akejkoľvek pohľadávky predávajúceho vočl kupujúcemu (bez ohľadu na
právny titul ich vzniku), vzniknutej z akejkolVek zmluvy alebo na základe uváženia predávajúceho došlo k zhoršeniu
ekonomickej sítuáde kupujúceho (zahŕňajúc predovšetkym prípadyznirenia platobnej schopnosti)je predávajúd
oprávneny jednostranne zmeniť platobné podmienky/ znížiť kreditný limit poskytnutý kupujucemu;zasteviť výrobu
objednaného Tovaru/ zastaviť dodávky Tovaru alebo odstúpiť od kontraktu.

Tento kontraktnadobúda Pjatnosť dňom jeho podpísania zástupcami strán a na základe dohody sfcrán zosúlaďuje
právny a skutočný stav s úännosťou k 18.10.2016.

Pre všetkydodávky Tovam platia v plnom rozsahu Všeobecné dodade podmienky U. S. Steel Košice, s.r.o. pre
predaj vedľajších produktov výroby zo dňa 15.03.2016 (ďalej iba "VDF1*). VDP h/oría neoddeliteľnú súčasť tohto
kontraktu. VDP sú _stenovené v Prílohe č.l tohto kontraktu. Kupujúci sa oboznámil so znením VDP a akceptuje ich
v plnom rozsahu. V prípade nesúladu medzi znením VDP a znením tohto kontraktu má prednosť znenie tohto
kontraktu.

Akákoľvek zmena alebo doplnenie tohto kontraktu musí byť vo forme písomného dodatku/ podpísaného riadne
oprávnenými zástupcami oboch strán.

Tento kontraktje vyhotovený v slovenskej verzii, v dvoch vyhotoveniach, pojednom pre každú stranu.

Košice, dátum H ^. 'C^fč PoproČ, dátum ^ ^C' z^

Predávajúcí: Kupujúci:
U. S. Steel Košice, s.r.o. Obec Poproč

JDI^I ^>
^l

3 r. Marta Valentínová Ing. Št^an'3aklovský
RJaditer nákupu surovín pre výrobu ocele a predaj bsta obce ^SL^vedľajších výrobkov - na základe poverenia d of3^ wc- '.TSä? ŕCAŕí ^: G

^.^/v ois\

^Ing. Martina Zelizňáková 0
:k ŽF ^Obchodnýj=afeffiflLofflJ2Eedaí^drgdaLvedrajšfchvýrobkov <tc 1teíäktttótíÄjj^; .w

ystupn^^U.S.'Stee; 005

P^Jv.drajäfchvyrobíov
044 54 Koäicc

.^-^^M
Príloha č.l: VšeoDecné doctä osti U. S. Steel Košice, s.r.o. pre predaj vedľajších produktov

výrobyzodňa 15.03.2016
I./ í ^

^HVA^ff^,^
lucio

:^ä^
w^^

^
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8.3. S výnimkou pripadu úmyselného protipravneho konania predávajúceho alebo hrubej alebo komerônej korupcie, akoeptäcie alebo tichého súhlasu s vydieranfm, úplatku alebonedbanlivosti predávajúceho predávajúci nsakceptuje žiadnu zodpovednosť za Iných nslegálnych alebo neĎestných nástrojov na zfskanie obchodu. Aväak, tento élánok
äkodu ktoró utrpel personál kupujiicaho alabo za Skoíju, ktorú utrpeii tretíe osoby, nezakazuie poskytovanie obch^odnych upomienkovŕch darov nepatmej hodnoty, äktorésa zúŕastnili na plneni Zmluvy. poskytnutie itandardného a obvyklého obchodného pohostenia za podmienhy, ža9.4. Kupujuci zodpovedá predávajtSoemu za to, že zamestnanci kupujúceho alebo akýkofvek takýto upomienkovy dar atebo pohostenie sú legálne v fitáte, v ktorom sú
kupujúcimpovsrBnéosobynadTddzajucesavpriestorochpredävajúcehododiíiavaJú  ^!<^IJ^;s>ú^^l^uJÍ.>!.l,^'^n^.^b^^h.?- ^dl,'.'--°?^n^._danímJvšetky platné pTadpisy jýkajúCB sa BOZP, požiamej ochrany, Prácavného poriadku okolnosťami, a ni& su poskytnuté so žiadnym neôestnym atebo tonjpänym cietom. Pre^^^^^^^^..^^^^. v-PTa^".p(!ru.6^niial, -te?° ^^^^vy p^^.ládFi^rÍ!dn^f^'I^á al^^!,'tfe^nJ^ al^^'^TÍ?ľ,an-c^i?povinnostije predáva;úci oprävnený vykázať tieto osoby zpriestorov predárajúoeho akejkoTvek miestnej, ätátnej, regionďnej alebo náfodnej vlády/správy aleboa odobraťlm povolenie na vstup^do^priastorov^redávajúceho, Kupujúci zárweň akehokorvek minisiarstva/ štátneho alebo^ Bprávnsho orgánu, agentúry alebo ichzodpovadá predávnjúcemu za väetky Skocfy, ktoró'vznikli predávajúosmu poruäením zástupcu. (ii) spolocnosti úplne alebo^astočne vlastnsnBj-alebo kontrolovanej vládou.tsjto povinnosti kupujúceho. alebo étätnym  i spróvnym orgánom, alebo (iii) verejnej medzinárodnBJ organizáde. aleboB.5. Kupujúci zabezpefil, aby väetci jeho zamsstnanci a nlm poverené akúkoFvek inu osobu oficiálne konajúcu pre alebo v mare takejto vlády alebo ministarstva,osoby, ktoré v súvislosti s nakládhou tovaru vstupujú do priestorov ???^IL?Jeb° SPrävnsho °r8ánu, zástupcu, spaloénosti alsbo verejnej medzindroAiejpredávqúceho, _ pouzívali osobné ochrannó pracovné'p'rostriedky'vsúlade organlzáciB,
s prfsluSnými prafvnymí predpismi as predplsmi predávajúceho. 8ez nižäia 11.2. Právo ímplementujúce Dohovor Organizáa'B pre hospodáreku spoluprácu a rozvoj obojiuvedenej povinnej výbavy každého ďena posádky nebuda nákladné motorové s podplácanln. zahraniĎnŕch veŕejných Činjtel'ov v medzinárodnych obchodnýchvozidlo vpustené do objektu predávajúceho. Povinná výbava äena posädky vozidla: transakcidch (-Dohovor OECfy}, vratane protlkorupénej iegislat'vy SŔ azákona USA
ochranná prilba_ochrann6 oku'.are. pracoyné _rukavioe. pracovny odov (montérky). ° zahraniĎnych kompčných praktikách (ďalej spolu "prÍBluäná protikorupäTá !8g;slat!\fa"),^^^^í?^n^^^^i'^^^si^!^G^^^!?i'/^?hi^^^^ rC^^Í^^^T^ i>!^^^itľn^L^^^ŕ^?^^i^.Tí zakazujs priame a nepriame podplácanie a pokus a podplácanie vsrejnych cinitťov. Ob'epGsádky poyinnú vybavu oblsôenú obutú a použitú. Ak uvedenú podmienku niektory sfa^nysuobrenamenés prisli^nou protik^r^Ď^la^ll^8islaJÍV^U'r^1^1 JUJ8Jsl^hla^11?,Ďienposádkyvozid[a nesplnl- .buda vykézar^ z obJBktu Predävajúceho. V pripade sjej,dodržiayanfm aliezstýraže nepodniknú žiadne kroky: ktoró 'by'mohll bytnododržanla alebo odmletnutia uvedanŕdi bEzpe6ncratných opatrení ndiude poruienfm aiebo by mohli zaprtčiriť poruSenie prfsluinej protikompônej legislatívy alsbo
^Í.Í?T-z.!(??s^.aľ:om' resp- kuPuiúc;m Povareným oaobäm umožnený vstup da porušenieprávainých krajír/ktoró zakazuje rovnaký typ'sprävania.
priestorov predávajúceho.

e.e. Ak za úäelom plnenia predmstu Zmluyy j'e potrebný vstyp osobnych, näkladnych
ainych úŕeloyých motorovych_ vozidiel kupujuceho n'a územie preďävajúceho a'do
obj-ektovpredévajuceho, kupujúci ja povinný oboznámiť svojích zamestnancov a ním Ďlánok 12. ZáveraCné ustanovenia
poverené osoby so zákazom prepravy tretísh osôb {wátans maloletých
a mladjstvých), ako aj cestujúcich v týchto motorovýcti voziďách, ktorl nls sú 12.1. Akékofvek predchädzajúce dohod^alebo vyhläsenia akejkoiVeh povahy uskutoŕfiené
zamestnancamialebopoverenýmiosobamikupujúcsha; V prlpadg poruSenla tohto medzi stranaml, kloré_sa vzfahujúktýmtoVDPsanahrádzajiitýmitoVDP.
zákazu nebude vozidlám umožneny yjazd na'tízemie predávqúceho a do objektov 1"-Každé..slrana ol<amžite Pisomna oznáml druh8J strane-akékohek zmsny jejpredávajúceho. Kupujtíci zodpovedá za äkodu spôsobsnú nedodržanfm tohta zákazu. žiynostenského oprávnenla álebozmeny údafov v obchodnom registrl, ktoré majii pT'am}
Dodräiavar'.la tohto zékazu Je kupujúcí povinny z.'nluvne zabezpaäf aj u svojlch yplyv na_podmienky aplnenie Zmluvy. alebo akéka^ oficiálne'zaôatie Íikvldáde.subdodävateľov prostredníctvom prisíuénŕch zmlúv. konkufzného alebo Iného obdobného konania.

12.3. Dodatky k Zmluva budú v plsomnej fome. podpísané riadne oprávnenýml zástupcamj
aboch strän.

zi4i .p^!le..'?t'a-h)f.^?l?1utó^zo. Zmluvy, neupravené Zmluvou ako aj mimozmluvnénärokyčtónoklO. Ekonamlcké sankcie yzniknuté v súyislostí so Zm;UYOu sa v celom rozsahu spravujú právom SR baz ohŕadu na
ľ,éS^^^^'z-n^.^,.-st^v-^ŕ^l.iL^súdy..??..m^.'?IIJenú.Právorľ10(:10.1. Kupifluci prehlasufe azaručuje že pokial' ide o jeho povmnosti podľa Zmluvy na riašenie väetkých sporov vzniknutych za Zmluvy alabo vsúvislostí s ňou, vfiftane, bez

a akBjkolVakmej dohody s predávajúcim, v súŕasnejdobe dodräiava a naďalej bude obmedzenia^sporovopiatnosť, yýklad aznjšente-ZmH;vy a akýkoTvek spor, ktorý strany
dodiíiavar záko"^ predpisy a vykonávade nanadenfa vydané a/alebo nariadené (i) nevyriafiia dohodou, bude predložený na rozhodnutie:
SR alebp (ij) EÚ a |eJ oi^énml alebo (iii) Bszpačnóstnou Radou Organizácie Okresnému súdu Košice 11. ako miestne prísluänému súdu predávajúceho v SR, akspojených národov atebo^v) Úradom_pre kontrolu zahraniénŕch aktlv fme'Office of kupujúd má bydlisko alebo sidlo miir.o SR alabo
Forelgn Assets Control .OFAC") Mlnísterstva finandf USA (pozri: - yecne a miestne fM-lslufinému súdu SR, ak kupujúci má bydlisko alebo sidlo v SR.
^^-^-Ti^^v^^-r^?nJ?físa-".<^o?,s?'^aas"??efaul.t".aapxt'.. ktoró.,.za*<azuj<i, 12.5. V prípade, ak, akékofvek ustanovenle tychto VDP stratl pfatnosf, ostatné ustanoveniaokrem iných vsct, vstupovanie do transakdl s a poskytovanis siužieb urätým cudzlm zostávajú nedotknuté.
krajináir, územiam, entitám a jednollivcom. Kupujúa prehlasuje a zaruôuje, že anl
kupujúd, ani žiadna osoba, ktorä má proapech z kupujúceho, nie je (i) osobou
uvedenou y zozname zvláäťoznaĎar^ch obíanov a blokovaných osôb (tzv. Specially
Desjgnatod Natíonala and Blocked Persons), publikovanom úradom OFAC, alebo
v ktoromkotok Inom podobnom zozname_vydanom akýmkoNBk z vy&iie uvedených
regulačných orgánov (,OsoĎa zafimufá cfo zoznami/') alebo (íi) Koätes, IS.marca 2016
ministeratvom/úradom agentúrou alebo zóstupcom, alebo nie je inak priamo a:ab6
nepriamo kontrolovaný alebo konajúci v rnene ziadnej Oaoby zahmutej do zoznamu
?J?^?_.vl-1d!/..k?J.i"y..p°dlieh?l;lc,8J. súhmny1'e>""omicl<;ŕm aankciám_ nariadenym

-T) l ^^ktarýmkol\fek z vyšfiie uvedených reguiaäných orgánov, zahfňajúc Irán, Sudán,
Kubu, Mjanmarsko, Sýriu a Savemú Kóreu (každä Osoba zahmutó do zoznamu
akaždálnäenlitaakrajinaQpfsanávĎasti(ii)saďaleJ oznaôuje ako 'Blokovaná
Osoií>a°). Matthew T. ĽBvria

10.2. Kupujúcj ďatej prahlaBLqg a zaruéuje, is zjadny tovar alebo služba, ktoró prijíma od Konatať fipoločnosti a Vlceprazldent pre financovanle
preddvajuceho. nezahffta. nevyiaduje súĎinnosť, netýka sa, ani nesúvisí; vcelku U. S. Sfsel Kašice, s.r.o.

ľ
/alebo sôasti, so žiadnou Blokovanou Osobau alebo jsj majetkom alebo jej'

produktmi.
10.3. Kupujúd tymtouznäva a_súhlMÍ, že porušenie akejkofvek podmienky tohto ďänku

kupujúclm kedyhoľvek poéas doby platnosti Zmluvy sa buda považovať za podstatné ^ponjšenie Zmluvy.
ró.4. Kupujúd týrnto súhlasf, ža odSkodní obháji a uchräni od ujmy predävajúceho ajeho

^sr,Statutámych tíistupcmr nadterov/vedúcfcli pracovnlkoy'a'zamestnancov pred ŕ:
J>

a protí akýmkoiyek a všetkym nárokom. oožiadavkám. náhradám škôd. výdavkom, ScattF.VogeT _ /
pokutám a penďe vmiknutým vsúvialosti sakŕmkol^ek údajným porušeňlm tohto Ganerďnymanaž^ire strateglcké surovíny
prehláaenia a zámky kupujúcim alabo jeho zástupcami. Predávajúci ŕnôís odmietnuť, U.S.StsalKoälc^s.r.o.
pozaslayiľalebo odrieknuť akúkoľvek transakciu pre Blokovanú Osobu bez penáls
alebo ptatby aa odmlstnutý, pozastayený alebo odrieknutý tovar alebo služby,
a/alebo pdatupif od Zmluyy alebo akejkoľvek [nsj dohody s kupujiicim, úplne alabo
sôastí, alebo ich ukonôiť,ak(i) kupujúď alebo jehb zástupca poruéil vyäfii'e uvedenó
prehlásenieazáruku alebo (il) predávajúd Je vdobrq viere prasvedčený, íe
kupujúci alebo jeho zdstupca má v úmysle "poruäif vyššie uvedené prehlásenie
azáruku.akup^údvodpovedi na-výzvu p^júceho neposkytne bez
zbytočného odkiadu primerané a uspokojivé uistanie že koná plne v súlade s tymto
filánkom Kupujúcj uhradf vfletty peháls a Skody vzniknuté ako dôsledok porušenia
podmienok uvedených v tomto člénku.

ĎIAnokH. ProUkorupčné záväzky

11.1. Kupuj'úci vyhlasuje, že ani on ani žiadny z jeho mai'itsrov, riadltetov, zamestnancov,
ani žiadna iná osoba, konajúca v Jeho mene, v súvislosti s úkonmi
a transakcomi zamýšranýmj Znnluvou alebo vsúvislosti s akýmikol\fek Ínými
abchodnými transakciami zahŕňajúcimj predávajúceho, neuskutoéntla a neuskutočnl,
neponukJa a neponúkne, alebo nesTúbila a nesľúbi žiadnu platbu alebo inú hodnotnú
vec, priamo alebo nBpriamo, (i) ztadnemu vládnemu úmdnítovi; (ii) a-adnej politickej
strane, funkciorórovi politickej ^ny.alebo kandidátovi na úr^d; (iii)tretoj str^ns
s vedomim alebo s podozrenim, že takdto platba aleba hodnotná vec buds v plnom
rozsahu alebo sĎaslj poskytnutá ponuknulä alebo prishibená komukoľvek zvyiäis
uyedených alebo (iv) atejkol^ fyzickej alebo právnickej osobe. ak by tákáto
platbaalebo prevod poruiovali právo krajiny, v ktorej sú'vykonanó, alebo právo
SR. EÚ alebo^USA. Je úmyslom_ strán, abyžjadne platby álabo prevody p'eňazf
alebo  ahokol\/ek hodnotného neboli vykonané s úmyslom alebo efektam verejnej
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