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KÚPNA ZMLUVA 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

Predávajúci : 

Obchodné meno:   

Sídlo:    

IČO:      

DIČ:       

IČ DPH:     

Zápis v OR:   

Bankové spojenie:   

IBAN:    

Zastúpený:     

 

(ďalej iba ako „Predávajúci“) 

 

Kupujúci: Obec Hamuliakovo 

Sídlo obecného úradu: Dunajská ul. 127/18, 900 43 Hamuliakovo, SR 

IČO: 00 304 751 

DIČ: 2020662094 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

IBAN: SK29 5600 0000 0018 0927 8001 

email: info@obechamuliakovo.sk 

kontakt: 0918/787833 

konajúca prostredníctvom: Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka 

 

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu 

(ďalej len "Zmluva"): 

 

2. PREDMET ZMLUVY 

2.1  Pod pojmom „Predmet kúpy“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie dodávka nového traktora 

s čelným nakladačom a s vlečkou v súlade s jeho technickou špecifikáciou podľa Výzvy na 

predkladanie ponúk a prílohou č. 1 „Cenová ponuka“ zo dňa ....................... (ďalej len „Cenová 

ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Predávajúcim podpísaná Cenová 

ponuka je tvorená formou položkovitého rozpočtu v štruktúre podľa výzvy verejného 

obstarávania Kupujúceho (verejný obstarávateľ). V deň podpísania tejto Zmluvy je Predávajúci 

povinný zaslať Cenovú ponuku Kupujúcemu vo forme Excel tabuľky v štruktúre identickej 

s prílohou č. 1 Cenová ponuka – položkovitý rozpočet.   

 
Spolu s Predmetom kúpy budú Kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady: 

- Návod na obsluhu a údržbu 

- Katalóg náhradných dielov 
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- Schválenie na premávku na pozemných komunikáciách v SR – technické osvedčenie 

- Osvedčenie o akosti a kompletnosti 
- Servisná a záručná kniha 

2.2 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho odplatne previesť na Kupujúceho 

vlastnícke právo k Predmetu kúpy definovanom v bode 2.1. Zmluvy, a záväzok Kupujúceho 

prevádzaný Predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.  

2.3 Predávajúci prevádza Predmet kúpy do  výlučného vlastníctva Kupujúceho vcelku. 

 

3. DODANIE PREDMETU KÚPY 

3.1. Predávajúci dodá Predmet kúpy Kupujúcemu v lehote do 30 dní odo dňa, kedy bude splnená 

podmienka účinnosti Zmluvy podľa bodu 3.2 Zmluvy, najneskôr však do 30.11.2020, inak 

Zmluvy zaniká. 

3.2. Na obstaranie Predmetu kúpy, v rámci realizácie projektu „Triedenie komunálneho odpadu 

v obci Hamuliakovo“ dostal Kupujúci prísľub spolufinancovania kúpy prostredníctvom 

Environmentálneho fondu, IČO: 30 796 491 so sídlom Bratislava (ďalej len „Fond“). Po 

predložení tejto Zmluvy, podpísanej oboma zmluvnými stranami, vrátane jej príloh a 

ostatných podkladov verejného obstarávania pre Predmet kúpy dôjde medzi Fondom 

Kupujúcim k uzavretiu zmluvy o spolufinancovaní (ďalej len „Zmluva o spolufinancovaní“). 

Dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní nadobúda účinnosť táto Zmluva  

a má sa za to,  že bola splnená podmienka účinnosti tejto Zmluvy, a teda podmienka pre 

plnenie Predávajúceho na dodanie Predmetu kúpy podľa bodu 3.1 Zmluvy. O nadobudnutí 

účinnosti Zmluvy bude Kupujúci bezodkladne písomne informovať Predávajúceho.  

3.3. Predávajúci je povinný na požiadanie vykonať spätný odber, recykláciu alebo opätovné 

použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania Predmetu kúpy záujme rešpektovania princípov 

„zeleného“ verejného obstarávania. 

 

4. CENA  

4.1. Kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá spolu vo výške  

 

Cena bez DPH v EUR  

DPH v EUR  

Cena s DPH v EUR  

 

4.2. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Kúpna cena sa rozumie s DPH.  Predávajúci 

vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov. 

4.3. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci po prevzatí Predmetu kúpy na základe vystavenej faktúry, ktorá 

bude mať všetky náležitosti daňového dokladu. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej 

doručenia.   

 

 

5. ZÁRUKA A ZMLUVNÉ POKUTY 

5.1. Predávajúci poskytuje na Predmet kúpy záruku. Predávajúci  zodpovedá za to, že Predmet 

kúpy bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude 

vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Predmet kúpy v čase jeho odovzdania Kupujúcemu, 

a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.  

5.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy. 

Záručná doba sa končí uplynutím 24 mesiacov (v prípade, že dodávateľ poskytuje dlhšiu 

záruku, uvedie sa dlhšie trvanie záruky) plynúcich od odovzdania Predmetu kúpy.  

5.3. Ak Predávajúci neodovzdá Predmet kúpy riadne (bez vád) a včas, je Predávajúci povinný 

zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH, a tiež 

zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH za každý začatý deň 

omeškania s odovzdaním Predmetu kúpy riadne (bez vád) a včas.  

5.4. Ak Predávajúci nezačne odstraňovať Kupujúcim oznámenú skutočnosť (vady) podľa bodu 5.1 

tejto zmluvy do 3 dní odo dňa oznámenia Kupujúcim, je Predávajúci povinný Kupujúcemu 

zaplatiť jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR. 

5.5. Predávajúci je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na 

zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody 

spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody 

presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

 

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do naplnenia účelu Zmluvy. 

6.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené 

sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  

6.3. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.  

6.4. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa čl. 3 

bod 3.2 Zmluvy.  

6.5. Táto Zmluva je podľa § 47a Občianskeho zákonníka povinne zverejňovanou zmluvou. Zmluva 

nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ust. § 47a ods. 

2 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona 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 dňom určeným v čl. 3 bod 3.2 Zmluvy.  

6.6. Predávajúci týmto udeľuje Kupujúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu 

údajov vedených v Zmluve pre potreby vedenia agendy súvisiacej s obstarávaním majetku 

Kupujúceho, ako aj pre účely zverejňovania Zmluvy v znení jej prípadných budúcich dodatkov 

z dôvodu jej účinnosti podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Súhlas sa 

Kupujúcemu udeľuje počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy. 

6.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

ju podpisujú.  

6.8. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.  

 

Príloha:  1. Cenová ponuka -  položkovitý  rozpočet 

 

 

Za Predávajúceho:     Za Kupujúceho: 
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V Hamuliakove,  dňa ___________2020   V Hamuliakove, dňa _______2020 
 
Predávajúci:      Kupujúci: 
 
 

________________________    __________________________ 
........................................    Obec Hamuliakovo, 
.................................     Ing. Ludmila Goldbergerová, 

štatutárny orgán     starostka 

   


