
 

KÚPNA ZMLUVA č 1/2021 
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov uzatvorená medzi: 
 
Kupujúci: 

Obchodné meno:                   Obec Dúbravka 

  Sídlo:                                                Dúbravka 88, 072 15, Budkovce 

 Štatutárny zástupca:                      Ing. Stanislav Bajužik, starosta obce  

 IČO:                                                   00325112 

 DIČ:                                                   2020738775  

 Tel.:                                                   +421 56 6493 112 

 E-mail:                                              obecdubravka@obecdubravka.eu  

 Bankové spojenie:                          Prima banka Slovensko a.s 

 IBAN:                                                 SK75 5600 0000 0042 0425 8001 

a 
 
Predávajúci: 

Obchodné meno:         ZORA-MIMEX servis, s.r.o.     
Adresa:            Brzotín 376, 049 51                    
Zastúpený:       Ing. Emília Zorková – konateľ spoločnosti                    
Zapísaný v                        
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:    SK20 0200 0000 0023 4969 9554 
IČO:       36170291                                 
DIČ:          2020036535                              
IČ DPH:           SK2020036535                       
Tel.:    058/7323881 
e-mail:    predaj@zoramimex.sk 

 
Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 

verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup 

verejného obstarávania - zadávanie zákazky s názvom: „Triedený zber komunálneho odpadu 

v obci Dúbravka“  podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 
Čl. I 

Predmet zmluvy 
1.1. Touto Zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu hnuteľné veci (ďalej len „Tovar“) 

definovaný v neoddeliteľnej Prílohe č. 1 tejto Zmluvy  - Technická špecifikácia a výpočet 
zmluvnej ceny  ponúkaného tovaru  (ďalej len ako „Príloha č. 1) ako 
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Druh tovaru počet Výrobca, značka typové označenie 

TRAKTOR 1 ks 
 FARMTRAC 680 DTN 

Čelný nakladač 1 ks  Metal-Fach T229 K15 

Traktorový náves 1 ks  PRONAR T654/2 

 
a previesť na neho vlastnícke právo k Tovaru. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu 
dohodnutú Kúpnu cenu za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že 
súčasťou záväzku Predávajúceho dodať Tovar Kupujúcemu je aj doprava do miesta určenia, 
zloženie, prvé zaškolenie obsluhy). Východiskovým podkladom na uzavretie tejto Zmluvy je 
ponuka Predávajúceho zo dňa 05.01.2021, predložená v procese obstarávania 
 

 
1.2. Predmet zákazky bude dodaný objednávateľovi spolu s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie 

a na užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady, a to najmä: 

 Manuál -návod na použitie v slovenskom resp. českom jazyku  

 Servisná knižka 

 Osvedčenie o evidencii motorového vozidla 

 Technické osvedčenie vozidla 

 certifikát stroja platný v krajinách EU (vyhlásenie o zhode) COC - ES osvedčenie o zhode podľa 
smernice 70/156/EHS v platnom znení v slovenskom jazyku alebo úradne preložené 

Doklady musia byť dodané v slovenskom jazyku.  

1.3. Tovar musí pri odskúšaní spĺňať všetky technické parametre uvedené v Prílohe č.1 – Technická 
špecifikácia a výpočet zmluvnej ceny. V opačnom prípade, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od 
zmluvy, požadovať vrátenie všetkých uhradených platieb a odstránenie Tovaru na náklady 
Predávajúceho 

 
Čl. II 

Kúpna cena 
2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov ako cena maximálna s možnosťou jej zmeny podľa Čl. II. bodu 2.5 
zmluvy. 

2.2. Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov. 
2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. I. bod 1.1 zmluvy: 

 
                        

                   

 
 
 
 
 
2.4. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 – Technická špecifikácia 

a cenová kalkulácia ponúkaného tovaru, a Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky ( bod 6. Výzvy na 
predkladanie ponúk) ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

Cena celkom bez DPH 47 440,- 

DPH 9 488,- 

Cena celkom s DPH 56 928,- 



2.5. Zmena ceny podľa Čl. II bod 2.1 zmluvy je prípustná: 
- pri zmene výšky zákonnej sadzby DPH. 

2.6. Ak sa uchádzač (neplatca DPH) stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v 
zmluve nebude navýšená, ale bude upravená na základ dane a sadzbu DPH. 

 
 

Čl. III 
Čas plnenia a miesto dodania 

 
3.1. Čas plnenia tejto zmluvy je  najneskôr  do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
 
3.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný a 

neprekročiteľný s výnimkou: 
- zásahov spôsobených vis maior. 

3.3. Predávajúci dodá predmet kúpy do obce Dúbravka.  
 

Čl. IV 
Platobné a fakturačné podmienky 

4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe riadneho 
plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy. 

4.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku. 
4.3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy alebo jej 

časti na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude dodací list. 
4.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. VII. 
4.5. Faktúra je splatná 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 
4.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti 

daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu 
doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová 15 dňová 
lehota splatnosti. 

 
Čl. V 

Zabezpečenie záväzkov 
5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť 

úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 
5.2. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy má kupujúci 

právo uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý 
začatý deň omeškania z kúpnej ceny. 

 
Čl. VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
6.1. Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne v 

bezchybnom stave. 
6.2. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom termíne v 

mieste dodania podľa Čl. III bodu 3 tejto zmluvy. 
 
 

Čl. VII 
Prevod práv 

7.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa Čl. I tejto zmluvy je podpísanie a prevzatie predmetu 
kúpy kupujúcim. 

7.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu 
kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy. 



7.3. Predávajúci a kupujúci sa vzájomne dohodli, že predávajúci poskytne kupujúcemu súčinnosť pri 
zápise vlastníckeho práva k predmetu zmluvy na kupujúceho pred orgánmi štátnej správy, inak 
je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

 
Čl. VIII 

Zodpovednosť za vady 
8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa Čl. 1 tejto zmluvy má v čase prevzatia 

zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo 
schopnosť jeho využitia. 

8.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, 
ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným 
výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci. 

8.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody, 
ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

8.4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe. 
8.5. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať 

náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu vyhotoveného a 
podpísaného zmluvnými stranami. 

8.6. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu plnenia. 
Čl. IX 

Zánik zmluvy 
9.1. Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná strana môže 

od zmluvy odstúpiť. 
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých dôsledkom 

je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie 
od zmluvy. 

9.3. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy aj v prípade, kedy 
objednávateľovi nebol schválený nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR 
(Environmentálny fond SR) alebo výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa 
nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto 
zmluvy. 

 
Čl. X 

Záverečné ustanovenia 
10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a 

Občianskeho zákonníka. 
10.2. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými 

tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného 
príspevku za účelom financovania predmetu zákazky, a to , a to oprávnenými osobami v zmysle 
všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 

10.3. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť 
podpísané zmluvnými stranami. 

10.4. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom 
rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola 
podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

10.5. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2 
rovnopisy. 

10.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 
10.7. Táto zmluva nadobúda účinnosť zverejnením na webovom sídle objednávateľa, podľa platných 

právnych predpisov a splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že objednávateľ 



doručí zhotoviteľovi oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku.  Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia predmetného 
oznámenia. Všetky počítania hmotno-právnych lehôt medzi objednávateľom a zhotoviteľom, 
ako aj ďalšie právne skutočnosti zakladajúce, zrušujúce a meniace vzájomné práva a povinnosti 
medzi zmluvnými stranami sa právne odvíjajú od momentu účinnosti tejto Zmluvy. 

 
Príloha č. 1 Technická špecifikácia a cenová kalkulácia ponúkaného tovaru 
Príloha č. 2 Podrobný opis predmetu zákazky ( bod 6. Výzvy na predkladanie ponúk)  
 
Kupujúci:                                                                           Predávajúci:  

 
Dúbravka, dňa .............                                  V Brzotín, dňa ............. 
 
 

.............................................   ........................................................ 

Za objednávateľa     Za  dodávateľa 

Ing. Stanislav Bajužik – starosta obce     Ing. Emília Zorková – konateľ spoločnosti 


