
Stránka 1 z 3 

 

KÚPNA  ZMLUVA 

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 
 

čl. I. 

Zmluvné strany 

 
Obchodné meno: ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. 

Sídlo: Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice     
IČO:      36 851 264 
DIČ:      202 247 1352 
IČ DPH:                   SK 202 247 1352 
Bankové spojenie:    ČSOB, a.s.  
IBAN:                    SK27 7500 0000 0040 0561 2717 
BIC:                
Zastúpená konateľom spoločnosti: Bc. Tatianou Hrádelovou 
Zapísaná v registri:              Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka  číslo: 18413/R 
(ďalej uvádzaná len ako predávajúci) 

a 

Obchodné meno:                Obec Pozdišovce 

Sídlo:    Pozdišovce 144, 072 01 Pozdišovce 
Zastúpený:                 Ing. Ján Čižmárik, starosta obce  
IČO:                                    00325678  
DIČ:                                    2020739127 
Bankové spojenie :  Prima banka a.s.   
Číslo účtu :   IBAN: SK84 5600 0000 0042 0182 4012 
    IBAN: SK75 5600 0000 0042 0182 0003  
   
(ďalej uvádzaná len ako kupujúci) 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

1. Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou 
hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom predmetu „Dodanie 
veľkoobjemových kontajnerov pre projekt s názvom Zberný dvor a stojiská“. 

2. Podpisom tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať pre kupujúceho tovar špecifikovaný v ods. 3 tohto  
článku zmluvy a  kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať.    

3. Špecifikácia tovaru, ktorý sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu je špecifikovaný v prílohe č.1 tejto 
zmluvy.                        

4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa čl. III. tejto zmluvy. 
5. Predávajúci zabezpečí dodávku tovaru a ďalšie zmluvné plnenia za pomoci vlastných technických a 

personálnych prostriedkov. Kupujúci poskytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť na úspešné splnenie tejto 
zmluvy. 

6. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a vykonať činnosti podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, vo 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.  

7. Predávajúci vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné 
činnosti, ktoré nemusia byť explicitne v podkladoch uvedené, ale pre úplnú, vecnú a odbornú realizáciu 
zmluvných dodávok a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné. 

Čl. III. 

Cena  

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona NR SR č. 
18/1996 Z.z. o  cenách v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva 
Zákon o  cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o cenách) ako cena zmluvná.  

  
Jednotková kúpna cena za predmet kúpy podľa čl.III. bez DPH:               1 340,00 € 
Celková kúpna cena za predmet kúpy podľa čl.III. bez DPH:  5 360,00 € 
Celková DPH za predmet kúpy podľa čl. III.:                      1 072,00 € 
Celková kúpna cena za predmet kúpy podľa čl.III. s DPH:                         6 432,00 € 

 
Cena uvedená v tomto článku zmluvy pokrýva všetky zmluvné záväzky (vrátane záväzkov týkajúcich sa 
dodávky tovarov vrátane dopravy, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb a pod.), náležitostí a vecí 
nevyhnutných k  riadnemu vykonaniu a  odovzdaniu predmetu tejto zmluvy do užívania. 
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Čl. IV. 

Platobné a dodacie podmienky 

1. Účastníci zmluvy sa dohodli na tom, že platba za predmet kúpy bude uskutočnená na základe  vyúčtovania 
predávajúceho formou faktúry, ktorú predávajúci vystaví bezodkladne po prevzatí dodávky kupujúcim. 
Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia  kupujúcemu. Prílohou faktúry bude dodací list 
potvrdenými zmluvnými stranami. 

2. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že výška kúpnej ceny na faktúre bude nesprávna, 
alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej nebude 
priložená príloha podľa ods. 4.1, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo 
doplnenie. 

3. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za tovar, predávajúci má nárok na úrok z 
omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.   

4. Platba sa považuje za uskutočnenú, ak zaplatená prislúchajúca dlžná čiastka je pripísaná na účet 
predávajúceho v plnej výške, k jeho voľnej dispozícii.  

5. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. 
6. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy dodať kupujúcemu najneskôr do 3 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

7. Odovzdanie a prevzatie tovaru sa potvrdí na dodacom liste vystavenom predávajúcim a potvrdený kupujúcim, 
ktorý bude súčasťou sprievodných dokladov vzťahujúcich sa k dodanie tovaru. 

8. Miestom dodania:  Obec Pozdišovce. 

9. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru (v rozsahu záväzku podľa čl. II. tejto zmluvy) má 
kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % denne z ceny nedodanej alebo neskoro dodaného tovaru. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody. Pokiaľ tovar nebude dodaný 
ani v dodatočnej lehote určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený od tejto časti zmluvy odstúpiť a má nárok na 
náhradu škody, ktorá mu nedodaním tovaru vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi 
kúpnou cenu podľa tohto článku tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral tovar u iného 
dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho. 

Čl. V. 

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

1. V prípade, ak dôjde k nepredvídateľným udalostiam, ktoré nemožno v dobe podpisu kúpnej zmluvy predvídať 
a ktoré spôsobujú predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je predávajúci oprávnený 
primerane predĺžiť lehotu plnenia o dobu, po ktorú trvala prekážka a o dobu nevyhnutne potrebnú na 
obnovenie činnosti. 

2. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predstavujú udalosti, ktoré predávajúci pri starostlivosti, ktorú od neho 
možno požadovať, nemôže odvrátiť, napríklad nepokoje, vojny, štrajky, opatrenia úradov, prírodné udalosti a 
podobné udalosti vyššej moci. 

3. V týchto prípadoch je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, bez povinnosti poskytnúť kupujúcemu 
náhradu škody. 

4. V prípade, ak sa predávajúci bez zbytočného odkladu písomne nevyjadrí, či od zmluvy odstúpi, alebo bude 
plniť v primeranej náhradnej lehote podľa bodu 1., má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy.  

Čl. VI. 

Vady tovaru, omeškanie zmluvných strán, odstúpenie od zmluvy, náhrada škody  

1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet plnenia zmluvy je dodaný podľa podmienok tejto zmluvy, a  že v  
lehote prevzatia a  počas záručnej doby bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým 
predpisom, vyhláškam a  zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a  nemá vlastnosti, ktoré by rušili, 
alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania. Predávajúci zodpovedá aj za vady tovaru, ktoré sa 
vyskytnú na tovare počas trvania záručnej doby. 

2. Reklamáciu je kupujúci povinný v primeranej lehote uplatniť u predávajúceho písomne s uvedením závady. Za 
písomné uplatnenie reklamácie sa považuje aj uplatnenie reklamácie faxom alebo elektronickom poštou, 
pričom sa nevyžaduje zaručený podpis. Predávajúci sa zaväzuje obratom faxom alebo elektronickou poštou 
oznámiť kupujúcemu doručenie reklamácie. 

3. Do 48 hodín od oznámenia reklamovaných vád sa predávajúci zaväzuje vykonať obhliadku, a najneskôr do 3 
pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie kupujúceho sa zaväzuje ich odstraňovať a v čo najkratšom 
technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou formou a nesmie však 
presiahnuť 7 pracovných dní. 

4. Predávajúci zaručuje, že použité tovary sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám 
kupujúceho a  štandardom dohodnutým v  tejto zmluve. 
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5. Nároky kupujúceho z vád tovaru touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami §-u 422 
a nasl. Obchodného zákonníka. 

6. Právo na odstúpenie od zmluvy a úhrada s tým súvisiacich nákladov sa riadi podľa príslušných     
ustanovení §-u 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

7. Nároky zmluvných strán na náhradu škody sa riadia príslušnými ustanoveniami §-u 373 a nasl. Obchodného 
zákonníka. 

Čl. VII. 

Záručná doba  

1. Na tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy poskytuje predávajúci záruku za to, že tovar bude mať obvyklé 
vlastnosti, za použitie vhodných materiálov a za dodržanie konštrukčných noriem. 

2. Predávajúci poskytuje za tovar, ktorý je predmetom kúpy záruku v trvaní 2 rokov. (záručná doba). 
Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka však nevzniká, ak tieto vady boli 
spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich 
predávajúci. Počas plynutia záručnej doby poskytuje predávajúci na tovar bezplatný záručný servis.  

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

2. Spory medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené predovšetkým vzájomným 
rokovaním, pričom miestom riešenia sporov je sídlo kupujúceho. 

3. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými 
stranami, inak sú neplatné. 

4. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

5. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:  
a) Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby; 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby; 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 
kontroly/auditu; 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 
právnymi aktmi EÚ. 

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, ktoré majú povahu originálu, pričom tri vyhotovenia sú určené 
pre kupujúceho a jedno vyhotovenie pre predávajúceho. 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy. Účinnosť  zmluvy je naviazaná na výsledok kontroly 
verejného obstarávania poskytovateľom NFP. O výsledku kontroly Kupujúci bezodkladne oboznámi 
Predávajúceho. Deň doručenia oznámenia Predávajúcemu sa považuje za deň nadobudnutia účinnosti 
zmluvy. V prípade negatívneho výsledku kontroly má Objednávateľ právo odstúpiť bez udania iného dôvodu a 
Predávajúci s takýmto odstúpením súhlasí. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že s textom zmluvy súhlasia, nepovažujú ju za jednostranne nápadne nevýhodnú, 
uzatvorili ju slobodne, vážne, bez akéhokoľvek obmedzenia ich zmluvnej voľnosti, na dôkaz čoho túto spolu 
s prílohou  podpisujú. 

 
 
V Trenčianskych Tepliciach, dňa 17. 2. 2020                                v Pozdišovciach, dňa 20. 2. 2020
 
 
 
_____________________________               ______________________________ 
                   predávajúci                                                                   kupujúci 
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