
Kúpna zmluva 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) medzi 

 

 

Zmluvné strany 

Kupujúci: 

Názov: Obec Tušice 

Adresa: Obecný úrad Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves 

Štatutárny zástupca: MVDr. Ján Záhorský - starosta obce 

IČO: 00325911 

DIČ: 2020742658 

E-mail: ocutusice@stonline.sk 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: MVDr. Ján Záhorský - starosta obce 

Telefón: +421 911 235 351 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

IBAN: SK60 5600 0000 0042 0547 3002 

a 

 

Predávajúci:      

Názov: Ing. Radoslav Popovič RADES 

Sídlo: Okružná 5, 071 01 Michalovce        

Osoba oprávnená konať: Ing. Radoslav Popovič     

IČO: 32692188        

DIČ: 1020667879  

IČ DPH: SK1020667879      

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 

IBAN: SK59 1100 0000 0026 2674 6444 

Zapísaný v Živnostenskom registri SR, vedenom na ObÚ Michalovce, číslo ŽR: 807-5126 

 

  

 

 

 

 



Článok 1 

Predpoklad pre uzavretie kúpnej zmluvy 

 

 

Podkladom pre uzavretie tejto kúpnej zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na predmet zákazky, ktorým je dodanie tovaru  pre projekt : “Zber, 

kompostovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci 

Tušice, Časť „A“ - Technické a Technologické vybavenie – tovary ”,  Predmet zákazky  sa plánuje 

financovať z prostriedkov Environmentálneho fondu pri MŽP SR a z vlastných zdrojov.   

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu Tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 ( ďalej len v texte 

kúpnej zmluvy len “Tovar” v príslušnom gramatickom tvare ) tejto kúpnej zmluvy a previesť na 

kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru. 

2.2. Kupujúci sa zaväzuje Tovar za podmienok dohodnutých v tejto kúpnej zmluve prevziať a zaplatiť 

zaň predávajúcemu cenu dohodnutú v tejto Zmluve. 

2.3. Dodanie Tovaru zahŕňa dodanie Tovaru vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže, inštalácie, 

zaškolenia personálu, záručného listu a vystavenia montážnych a revíznych správ, servisné 

prehliadky. Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku. 

 

Článok 3 

Spôsob, miesto a čas plnenia 

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať nový doposiaľ nepoužitý Tovar kupujúcemu do 6 mesiacov od 

vystavenia písomnej výzvy na dodanie tovaru  zo strany kupujúceho.  Konkrétny termín dodania 

oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej 3 pracovné dni vopred a to písomne. 

3.2 Miestom dodania Tovaru je Obec Tušice, Obecný úrad Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves. 

3.3 Predávajúci je povinný Tovar nainštalovať a uviesť do prevádzky, zaškoliť personál v mieste 

dodania Tovaru podľa bodu 3.2. Zmluvy v lehote na jeho dodanie uvedenej v bode 3.1. Zmluvy. 

3.4 Dodanie Tovaru potvrdzuje kupujúci písomne a to podpísaním preberacieho protokolu. 

Preberacím protokolom sa potvrdzuje druh, množstvo a kompletnosť dodaného Tovaru podľa prílohy 

č. 1 tejto Zmluvy. 

3.5. Kupujúci je povinný pri dodávke Tovaru vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne 



reklamovať prípadnú nekompletnosť, alebo zjavnú vadu Tovaru. 

3.6 Zistenie vád je Kupujúci povinný oznámiť písomne formou Reklamačného protokolu. 

3.7 Dodaný Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti 

uvedené v špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Kupujúci je oprávnený pri dodávke 

skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného Tovaru, ako toho ktorý je uvedený v prílohe 

č. 1 tejto Zmluvy tento Tovar neprevziať. Špecifikácia Tovaru v prílohe č. 1 tejto zmluvy musí byť 

zhodná s tovarom uvedeným v ponuke predloženej Predávajúcim vo verejnom obstarávaní. 

 

Článok 4 

Cena a platobné podmienky 

4.1 Kúpna cena Tovaru je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, v súlade s 

ponukou Predávajúceho , ktorú v rámci verejného obstarávania predložil takto: 

 

Cena bez DPH: 

Drvič drevnej hmoty ……...…………….15 900,- Eur 

Rotačný triedič kompostu……….....……42 856,- Eur 

Geotextília 400g/m2 – 2x 50m …………..…657,- Eur 

Teplomer vpichový pre kompost………….286,50 Eur 

Spolu……………………………….……59 699,50 Eur 

DPH 20% ……………………..……. …11 939,90 Eur 

Celková cena Tovaru vrátane DPH….71 639,40 Eur 

 

4.2 Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho 

záväzku, t.  j. dodaním Tovaru v stanovenej lehote podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy a jeho protokolárnym 

odovzdaním kupujúcemu ( dodacie listy alebo odovzdávacie / preberacie protokoly) 

4.3 Zmluvná cena bude fakturovaná predávajúcim. Faktúra musí obsahovať okrem povinných 

náležitostí aj názov projektu. Prílohou faktúry vystavenej Predávajúcim musí byť aj preberajúci 

protokol vystavený v súlade s článkom 3.4. Zmluvy. V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená 

správne, je Kupujúci oprávnený predmetnú faktúru vrátiť. Predávajúci je povinný vystaviť novú 

faktúru a doručiť ju Kupujúcemu s uvedením novej lehoty jej splatnosti. 

4.4 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. 

 

 

 

Článok 5 



Záručná doba a zodpovednosť za vady 

5.1 Predávajúci poskytuje záruku na Tovar v dĺžke  24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo 

dňa dodania Tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnou manipuláciou s Tovarom, 

resp. jeho časťami, nedodržaním prevádzkových podmienok výrobcu, živelnou pohromou alebo 

vyššou mocou. 

5.2 Do doby záruky sa nezapočítava čas, nevyhnutný na opravu / odstránenie záručnej závady. O 

tento nevyhnutný čas sa záručná doba predlžuje. 

5.3 Kupujúci je povinný reklamáciu vady Tovaru písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou. 

5.4 Predávajúci zabezpečí servisné prehliadky  vrátane záručného a pozáručného servisu.   

Článok 6 

Osobitné dojednania 

 

6.1 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 

predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

6.2. Cena  musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t. 

j. vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, 

návodu na obsluhu a údržby vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom 

jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre 

plnohodnotnú prevádzku traktora plného objemu prevádzkových hmôt s mazív a min. 10 l paliva. 

6.3. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov zo 

zdrojov Environmentálneho fondu pri MŽP SR na financovanie predmetu zákazky uvedeného v 

Článku 1 Zmluvy. V takomto prípade predávajúci nemá nárok na náhradu škody a nemôže si 

uplatňovať voči kupujúcemu žiadne finančné nároky v súvislosti s touto Zmluvou. 

 

Článok 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené,         sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov. 

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 

predovšetkým mimosúdnou dohodou. 

7.3 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa po uzavretí tejto zmluvy  stalo neplatným, 



nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne 

neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý  

zmluvné strany sledovali v čase jej uzatvorenia. 

7.4 Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle kupujúceho (verejného 

obstarávateľa)   

7.5 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom kupujúci 

obdrží 3 vyhotovenia  a predávajúci obdrží jedno vyhotovenie zmluvy. 

7.6 Predávajúci je povinný byť v čase podpisu tejto kúpnej zmluvy, ako aj počas celej doby platnosti 

tejto Zmluvy, zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti 

SR. Doklad o zapísaní do registra partnerov verejného sektora tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu  prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na 

dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 – Špecifikácia Tovaru   

Príloha č. 2 - Doklad o zapísaní do registra partnerov verejného sektora 

 

 

V Sliepkovciach, dňa 31. 12. 2019 

 

 

 

 

…………………………….                                   ……………………………… 

        Za kupujúceho:                      Za predávajúceho: 

         Obec Tušice                                                       Ing. Radoslav Popovič RADES 

MVDr. Ján Záhorský - starosta obce 

 

 

 

 

 


