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Kúpna zmluva č. 7.4-MKT2/2017 
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Zmluva“) 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
 
Predávajúci:  Ing. Milan Rosoľanka – MIRAL 
Sídlo:   Rastislavova 2706/44, 06901 Snina 
IČO:   33847835 
IČ DPH:   SK1020718545 
Zapísaný:  Okresný úrad Humenné, číslo živn. registra: 709-2058  
Zastúpený:  Ing. Milan Rosoľanka, štatutár 
 
(ďalej aj ako: „Predávajúci“) 
 
Kupujúci:  Obec Príslop 
Sídlo:   Príslop č. 41, 067 66 Kolbasov 
IČO:   00323438 
DIČ:   2020794622 
Zastúpený:  Jozef Blaško, starosta  
 
 (ďalej len ako: „Kupujúci“) 
 
 (spolu ďalej aj ako: „zmluvné strany“) 
 
 

Preambula 
 
Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania zákazky „Malá komunálna technika pre obec 
Príslop – Časť č. 2“ vykonaného v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len zákona). 
Projekt bude financovaný zo štátneho rozpočtu SR, z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (Program 
rozvoja vidieka SR 2014-2020) a z vlastných prostriedkov objednávateľa.  
 
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho predať Kupujúcemu a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo 

k hnuteľným veciam na základe Prílohy č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „tovar“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy. 

2. Kupujúci sa za podmienok uvedených v tejto Zmluve zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu 
v zmysle čl. 3 tejto Zmluvy. 

3. Predávajúci sa zaväzuje v rámci predmetu zmluvy splniť: 
a) Zabezpečí komplexnú dodávku tovaru podľa špecifikácie. 
b) V prípade potreby zabezpečí základné zaškolenie obsluhy priamo u kupujúceho. 
c) Zabezpečí záručný aj pozáručný servis na dodaný tovar, vrátane zabezpečenia dodávok náhradných dielov.  
d) Zabezpečí pre kupujúceho technické poradenstvo vo forme školení pracovníkov a taktiež telefonickej podpory, v 

oblasti prevádzky a obsluhy tovaru. 

4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho dňom prevzatia tovaru Kupujúcim a týmto 
okamihom prechádza aj nebezpečenstvo škody na Kupujúceho. O prevzatí a odovzdaní tovaru bude s Kupujúcim 
spísaný preberací protokol. Preberacie protokoly budú tvoriť neoddeliteľnú prílohu  tejto Zmluvy okamihom ich 
podpísania oboma zmluvnými stranami.  

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: 
Európa investuje do vidieckych oblastí 
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Čl. 2 

Vyhlásenia a záväzky Zmluvných strán 
 
1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom tovaru a prevod vlastníckeho práva z Predávajúceho na Kupujúceho 

nie je ničím obmedzený.  

2. Predávajúci zároveň vyhlasuje, že na tovare, ktorý je predmetom tejto Zmluvy  neviaznu žiadne dlhy, iné právne 
povinnosti a nie sú ani akokoľvek obmedzené práva Predávajúceho k tovaru, najmä právo nakladať s tovarom.  

3. Predávajúci prehlasuje, že na tovare, ktorý je predmetom tejto Zmluvy neexistujú žiadne záložné práva, predkupné 
práva, či iné ťarchy v prospech tretej osoby, najmä nemá právne vady, tretia osoba nevymáha voči Predávajúcemu 
zaplatenie takej pohľadávky a/alebo nevedie voči Predávajúcemu také správne, súdne alebo iné konanie, ani 
neuplatňuje k tovaru akékoľvek nároky, v dôsledku ktorých by mohlo byť ohrozené vlastnícke právo Kupujúceho 
k tovaru. 

4. Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by sa vyskytla alebo netrvá žiadna skutočnosť, ktorá by bránila 
Predávajúcemu v platnom uzatvorení tejto Zmluvy a nemá vedomosť ani o žiadnych okolnostiach, ktoré by mali za 
následok neplatnosť Zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť Zmluvy alebo riadne plnenie povinností a záväzkov voči 
Kupujúcemu podľa tejto Zmluvy.  

5. Predávajúci a Kupujúci spoločne vyhlasujú, že majú právnu spôsobilosť a oprávnenie podpísať túto Zmluvu, vykonávať 
práva a plniť záväzky vplývajúce z tejto Zmluvy. 

 
 

Čl. 3 
Kúpna cena a platobné podmienky 

 
1. Kúpna cena za tovar je stanovená jednotlivo pre každý kus tovaru. Výška jednotlivých kúpnych cien pre každý kus tovaru 

je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, pričom celková maximálna cena za všetok tovar – celý predmet Zmluvy je 
vo výške: 

Cena spolu bez DPH   10 470,00 EUR 

sadzba DPH 20 % a výška    2 094,00 EUR 

Cena celkom vrátane DPH  12  564,00 EUR 

2. Kúpna cena je úplná a konečná a nie je možné ju zvýšiť v žiadnom prípade, to znamená, že táto obsahuje všetky 
vynaložené náklady, primeraný zisk Predávajúceho, ako aj všetky prípadné dane a poplatky, ktoré Predávajúcemu 
vznikli alebo mohli vzniknúť.  

3. Právo Predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny za tovar vznikne Predávajúcemu riadnym splnením tejto Zmluvy, t.j. 
dodaním a prevzatím tovaru podľa predchádzajúcich ustanovení tejto Zmluvy. Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu 
cenu za tovar na základe faktúry vystavenej zo strany Predávajúceho.  

4. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru do 5 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci uhradí kúpnu cenu 
bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho uvedený na faktúre. Kúpna cena sa považuje za uhradenú 
pripísaním celej kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. 

5. Faktúra predložená Predávajúcim musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dohodnutá doba splatnosti je 30 dní, odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. 
Kupujúci neposkytne preddavky na plnenie Zmluvy. Okrem povinných náležitostí faktúry je Predávajúci povinný uviesť 
názov projektu a kód projektu. 

6. V prípade doručenia neúplného daňového dokladu, má Kupujúci právo vrátiť ho Predávajúcemu. Lehota splatnosti 
začína plynúť až dňom doručenia opraveného daňového dokladu.  

 
 

Čl. 4 
Miesto a čas plnenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na 3 mesiace od účinnosti zmluvy. 

2. Miestom plnenia je: Obec Príslop, okres Snina, Prešovský kraj, areál obecného úradu. 
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3. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s dohodnutými technickými a funkčnými charakteristikami, 
platnými záväznými predpismi, technickými normami a podmienkami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne 
s odovzdaním predmetu zmluvy odovzdať Kupujúcemu aj všetky doklady, ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú (ako 
napr. manuály, inštalačné média, pravidlá bezpečného používania, certifikát o zhode a pôvode výrobku   a iné). 

 
 

Čl. 5 
Zmluvné pokuty 

 
1. V prípade, že Predávajúci nedodrží lehotu plnenia dohodnutú v tejto Zmluve, má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, 

pričom Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny nedodaného tovaru. 

2. V prípade, že Kupujúci neuhradí kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti faktúry - daňového dokladu, má Predávajúci 
právo uplatniť zmluvnú pokutu voči omeškanému Kupujúcemu, a to vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania. 

3. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody ktoroukoľvek zmluvnou stranou. 

 
 

Čl. 6 
Zodpovednosť za vady tovaru, záruka na tovar 

 
1. Zodpovednosť za vady tovaru sa spravuje ustanoveniami § 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami ďalej dohodnuté inak. 

2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku, že si tovar zachová po dobu 24 mesiacov obvyklé vlastnosti a bude spôsobilý 
na dohodnutý, resp. obvyklý účel. 

3. Predávajúcemu je známy účel použitia tovaru a vyhlasuje, že dodaný tovar dosahuje triedu akosti a špecifikáciu podľa 
Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. 

4. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody 
na tovare, aj keď sa vady stanú zjavnými až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré vzniknú po 
okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho, ak sú tieto vady spôsobené porušením povinností 
Predávajúceho a za vady vzniknuté počas záručnej doby. 

5. Zmluvné strany sa dohodli počas prevzatia tovaru na jeho vizuálnej kontrole, v prípade ak je tovar takýmto spôsobom 
kontrolovateľný. Kupujúci podpíše Predávajúcemu po prevzatí tohto tovaru preberací protokol o prevzatí tovaru v 
nepoškodenom stave. V preberacom protokole sa uvedie, či je tovar dodaný Predávajúcim odovzdaný 
v nepoškodenom stave, a v prípade, že pri prehliadke tovaru Kupujúci zistí vady tovaru, tieto sa uvedú v preberacom 
protokole.  

6. Zjavné vady zistené a spísané pri dodaní tovaru v preberacom protokole je Predávajúci povinný odstrániť dodaním 
náhradného tovaru bez vád v lehote dohodnutej zmluvnými stranami. 

7. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru dodaním náhradného tovaru v lehote dohodnutej zmluvnými stranami podľa 
predchádzajúcej vety, je Kupujúci, ktorý sa v takomto stave ocitne, oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak 
upozorní Predávajúceho na svoj úmysel odstúpiť od Zmluvy pri určení dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie 
vád tovaru dodaním náhradného tovaru. Táto dodatočná primeraná lehota nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní 
odo dňa doručenia výzvy Kupujúceho Predávajúcemu. 

8. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu vád tovaru u Predávajúceho v priebehu plynutia záručnej doby v písomnej 
forme a túto reklamáciu doručiť poštovou zásielkou alebo elektronickou poštou (e-mail) Predávajúcemu. Predávajúci 
je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, najneskôr do troch pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Do 
tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie 
ako 30 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby 
išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. 

9. Ak predávajúci nie je schopný oprávnenú reklamáciu vady tovaru odstrániť do troch pracovných dní po doručení 
reklamácie v písomnej forme (ak sa zmluvné strany nedohodli inak), je povinný, do troch pracovných dní písomnou 
formou navrhnúť Kupujúcemu spôsob a termín odstránenia reklamácie v súlade s § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, najmä formou poskytnutia náhradného tovaru bez nedostatkov, 
odstránenia nedostatkov alebo poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny, v závislosti od voľby nároku Kupujúceho. 
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Čl. 7 
Uplatnenie zmluvných sankcií, odstúpenie od Zmluvy 

 
1. Dohodnuté zmluvné sankcie je možné uplatniť výzvou doručenou druhej zmluvnej strane s uvedením lehoty na jej 

úhradu. 

2. V prípadoch ustanovených touto Zmluvou je možné od Zmluvy odstúpiť. 

3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej 
zmluvnej strane. 

4. Dôsledkom účinného odstúpenia od tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné sa vzájomne vyporiadať, najmä vrátiť si 
navzájom poskytnuté plnenia. 

5. Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií a náhradu škody. 

6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly 
dokumentácie verejného obstarávania, ktorou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR neschváli súvisiace 
verejné obstarávanie. 

 
 

Čl. 8 
Uzatváranie dodatkov 

 
1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne 

potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v termíne 5 pracovných dní od 
doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde 
k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie. 

3. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienok určených v § 18 ods. 1 až 
ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

4. Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového  verejného obstarávania 
aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 zákona v závislosti od typu zákazky a zároveň 
je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy, keďže ide o zákazku na dodanie tovaru. 

 
 

Čl. 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom (zákon 

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riešia ustanoveniami zákona 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení jeho zmien a doplnkov. 

2. Zmluvné strany sa budú snažiť prípadné spory, ktoré budú súvisieť s touto Zmluvou, riešiť mimosúdnou, zmiernou 
cestou. V prípade, že nebude možné tieto spory riešiť mimosúdnou, zmiernou cestou, rozhodne o nich vecne a miestne 
príslušný súd. 

3. Predávajúci sa zaväzuje, že strpí a umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu 
v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ a v zmysle súvisiacej Zmluvy o poskytnutí NFP.  

4. V prípade, ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia platnosť alebo účinnosť alebo boli neplatné a neúčinné 
už pri podpise Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy.  

5. Osoby podpisujúce túto Zmluvu vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, 
ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek 
omylov, a že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek 
zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú. 

6. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých predávajúci dostane 1 rovnopis a kupujúci 
dostane 3 rovnopisy. 

7. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany 
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berú na vedomie a súhlasia, že táto Zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená na webovej stránke 
Kupujúceho. Zverejnenie zmluvy na webovej stránke Kupujúceho sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie 
obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného 
zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie.  

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobudne v zmysle 
ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke 
kupujúceho, ale zároveň účinnosť zmluvy je podmienená odkladacou podmienkou, ktorou je schválenie zákazky v rámci 
kontroly dokumentácie z procesu predmetného verejného obstarávania zo strany ministerstva, t.j. doručenie správy z 
kontroly kupujúcemu, ktorou sa schváli predmetné verejné obstarávanie. 

9. Neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy je: 

▪ Príloha č. 1 – Cenový návrh 
   
 
 
Dátum: 29.11.2017 
 
 
Predávajúci       Kupujúci   
 
 
 
 
 
 
 
.................................................     ................................................. 
Ing. Milan Rosoľanka      Jozef Blaško 
štatutár        starosta 
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 Príloha č. 1 – Cenový návrh  
 
 




