
KÚPNA ZMLUVA č.   
na dodanie zvozového vleku 

uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  v znení neskorších 
predpisov 

(ďalej len ako „ Zmluva “ ) 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

KUPUJÚCI: 
Obchodné meno: Technické služby mesta Prešov a.s. 
Sídlo:   Bajkalská 33, Prešov, 080 01, Slovenská republika  
IČO:   317 189 14   
DIČ:   2020520656 
IČ DPH:  SK2020520656 
IBAN:   SK8611110000001089828000 
Registrovaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vl. č. 252/P 
Zastúpený: Ing. Milan TOTH, predseda predstavenstva 
   PhDr. Mikuláš KOMANICKÝ , člen predstavenstva 
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Mihaľová tel. 051 771 17 08 
 
( ďalej len ako „ kupujúci “ ) 

 
& 

 
PREDÁVAJÚCI: 
Obchodné meno:  
Sídlo:     
IČO:    
DIČ:    
IČ DPH:   
IBAN:    
Registrovaný:   
Zastúpený:   
    

Kontaktná osoba:  
Kontaktná adresa:  
 
( ďalej len ako „ predávajúci“ ) 

 
spolu ďalej aj ako „ zmluvné strany “ resp. „ účastníci zmluvy“ 
 

Čl. II 
Preambula 

Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledkov verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
ZVO) z názvom „Nákup techniky pre zvoz a spracovanie BRO- Zvozový vlek“ uskutočneného v súlade s 
§ 117  ZVO.. 
 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je:  
1.1. záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet obstarávania (ďalej len „stroje“)ktorého 

bližšia špecifikácia je uvedená v Čl. IV tejto Zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k 
predmetu tejto Zmluvy. 

1.2. záväzok kupujúceho predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu v súlade s 
podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.  

 
 
 
 

Čl. IV 
Technická špecifikácia  predmetu zmluvy a iné technické náležitosti 
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1. Predmetom tejto Zmluvy je  doplniť názov stroja 
Podrobná špecifikácia tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pred podpisom samotnej Zmluvy je predávajúci povinný predložiť 
nižšie špecifikované dokumenty, ktoré sú neoddeliteľnou prílohu tejto Zmluvy a v prípade nedodania 
týchto dokumentov je to dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúcehio  : 

 návody na obsluhy 
 

 
Čl. V 

Kúpna cena a platobné podmienky 
1. Kúpna cena 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. ako cena maximálna a zmena ceny 
počas trvania zmluvy nie je prípustná a je vo výške: 
 
....................€  bez DPH,  
   .................€         DPH  
 ...................€       s DPH  
 
( slovom ..................................................  EUR) 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v  cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho (najmä dopravné 
náklady do skladu, manipulačný poplatok, balenia, poistenia, vystavenia faktúr, a pod.) spojené s 
plnením predmetu tejto Zmluvy.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci vystaví faktúru na základe kupujúcim potvrdeného 
dodacieho listu na fakturačnú adresu:  
Technické služby mesta Prešov a.s. 
Bajkalská 33, Prešov 080 01 
Slovenská republika  
 
a doručí ju kupujúcemu v dvoch vyhotoveniach do piatich (5)  dní odo dňa jej vystavenia, najneskôr 
do 15-teho dňa nasledujúceho mesiaca, na adresu :  
 
Technické služby mesta Prešov a.s. 
Bajkalská 33, Prešov 080 01 
Slovenská republika  

 
Čl. VI 

Dodacie podmienky 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota dodania predmetu zmluvy predávajúcim je najviac 30 

kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.  
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci v rámci dodania predmetu zmluvy zabezpečí jeho dopravu 

do miesta určenom kupujúcim, vrátane manipulácie súvisiacej s vyložením predmetu dohody z 
dopravného prostriedku a jeho umiestnením do príslušného miesta určenom kupujúcim na svoje 
náklady. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy 
prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom potvrdenia prevzatia predmetu zmluvy 
kupujúcim.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci a predávajúci potvrdia prevzatie predmetu zmluvy na 
dodacom liste a písomnom protokole v ktorom uvedú všetky podstatné skutočnosti..  

 
 
 

Čl. VII 
Reklamácie a zodpovednosť za vady 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci preberá záruku za kvalitu dodaného predmetu zmluvy v 
zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  v znení 
neskorších predpisov. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet zmluvy v dĺžke trvania 
dvadsaťštyri (24)  mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a 
prevzatia predmetu zmluvy. 
  



2. Zmluvné strany sa dohodli, že reklamáciu kupujúci oznamuje písomne, mailom, telefonicky pričom 
vyhotovená reklamácia (oznámenie o vadách) musí obsahovať tieto údaje:  

 označenie a presné vymedzenie predmetu zmluvy,  

 dátum dodania a číslo dokladu o prevzatí-  dodacieho listu,  

 popis vád.  
3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a vykonať servis predmetu zmluvy 
min. do 48 hodín od oznámenia.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania termínu vybavenia reklamácie podľa tejto 
Zmluvy zo strany predávajúceho, je tento povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 
% z ceny reklamovaného predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania resp. je predávajúci 
povinný zabezpečiť na svoje náklady rovnaký stroj ako je predmet tejto zmluvy a poskytnúť ho 
bezodplatne do užívania kupujúcemu po dobu vybavovanie reklamácie resp. servisu     

5. V prípadoch touto Zmluvou neupravených sa pri reklamácii predmetu zmluvy postupuje podľa 
príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  v znení neskorších 
predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

6. Právo na náhradu škody nie je predchádzajúcimi ustanoveniami dohody dotknuté, kupujúci si ju môže 
uplatňovať osobitne a v celej výške vzniknutej škody. 

7. Zmluvné strany berú na vedomie, že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, 
resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod 
riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly 
poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo 
strany kupujúceho predávajúcemu. 
 

 
Čl. VIII 

Doručovanie a komunikácia 
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach doručovania písomností podľa tejto 

Zmluvy.  
2. Písomnosti budú doručované na nasledovné adresy zmluvných strán:  

Za kupujúceho:  
Technické služby mesta Prešov a.s. 
Bajkalská 33, Prešov 080 01 
Slovenská republika  
 
Za predávajúceho:  
.................................................... 
................................................................ 
................................................................ 

3. Akákoľvek zmena adresy pre doručovanie písomností je účinná voči druhej zmluvnej strane až po jej 
oznámení.  

4. V prípade písomností doručovaných prostredníctvom pošty ako doporučené listové zásielky alebo 
zásielky s doručenkou sa tieto písomnosti považujú za doručené zmluvnej strane aj keď:  

 zmluvná strana odoprela prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú dňom odmietnutia 
prijatia zásielky,  

 v prípade, že zásielka nebola vyzdvihnutá do uplynutia odbernej lehoty, tretí (3) deň uloženia 
zásielky sa považuje za deň doručenia i keď sa zmluvná strana o uložení nedozvedela  

 bola zásielka vrátená kupujúcemu ako nedoručiteľná najmä preto, že nebolo možné ju 
predávajúcemu doručiť na adrese uvedenej v tejto dohode ani na adrese jeho sídla uvedenej v 
obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaný a jeho iná adresa nie je 
kupujúcemu známa, a teda nie je možné písomnosť doručiť; písomnosť sa považuje po troch 
dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa predávajúci o tom 
nedozvie.  

5. Komunikáciou vo veciach súvisiacich s touto dohodou sú poverení:  
Za kupujúceho:  Ing. Ingrid Mihaľová 
Za predávajúceho:  .......................................... 

6. Zmenu osôb oprávnených na komunikáciu podľa tejto dohody je povinná každá zmluvná strana bez 
zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane písomne.  

 
Čl. IX 

Ukončenie zmluvy, zmluvná pokuta, úroky z omeškania 



1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je predávajúci 
oprávnený požadovať úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej ceny za každý deň omeškania.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodania predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom 
termíne je kupujúci oprávnený požadovať aj úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej kúpnej 
ceny za každý deň omeškania  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania záväzkov predávajúceho v zmysle tejto Zmluvy 
má kupujúci právo na náhradu spôsobenej škody a v prípade závažného porušenia zmluvných 
podmienok predávajúcim má kupujúci právo odstúpiť od tejto Zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci má právo od Zmluvy písomne odstúpiť aj v prípade, že 
odovzdávaný predmet zmluvy uvedený v Čl. III Zmluvy nebude preukazovať požadované vlastnosti a 
technické požiadavky uvedené v Čl. IV Zmluvy. Predávajúci nemá v takomto prípade právo 
požadovať úhradu žiadnych vzniknutých nákladov. 

 
Čl. X 

Ostatné podmienky zmluvy 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s 

dodávkou tovaru, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku uzavretej kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného 
príspevku za účelom financovania predmetných tovarov a to zo strany oprávnených osôb na výkon 
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z.z. o 
pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej 
Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných 
podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. 
Porušenie tejto povinnosti predávajúceho je podstatným porušením Zmluvy1, ktoré oprávňuje 
kupujúceho od zmluvy odstúpiť. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej 
sa uzatvára Zmluva, bude predmetom kontroly verejného obstarávania zo strany príslušného 
oprávneného orgánu. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo oprávnené orgány 
odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do troch (3) mesiacov od 
nadobudnutia platnosti Zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť.  

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že kupujúci je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a 
úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti.  

5.  Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak nedôjde k uzavretiu, ale dôjde ku  skončeniu 
alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Kupujúcim 
ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, 
a to bez ohľadu na právny titul neuzavretia, skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku. 

 
 
 

 
 

Čl. XI 
Subdodávky 

1. Predávajúci týmto v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 ZVO uvádza v prílohe č.3 údaje o 
všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

 
2. Predávajúci je v súlade s § 41 ods. 4 ZVO povinný písomne oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu 

údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Predávajúci je 
povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa 
predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa kupujúcemu, ktorá bude obsahovať 
minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, identifikačné údaje navrhovaného 
subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum narodenia. 

 
3. Subdodávateľ môže začať dodávanie časti predmetu zmluvy iba po písomnom odsúhlasení 

kupujúcim. V prípade, ak subdodávateľ začne dodávať časť predmetu zmluvy bez súhlasu 

                                                 
1 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  v znení neskorších predpisov 

 



kupujúceho alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa kupujúcim, má kupujúci právo prerušiť 
dodávanie, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady predávajúceho. Predávajúci v takomto prípade 
nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa tejto zmluvy, úhrady za takto dodávané tovary a ani 
úhrady za ich odstránenie. 

 
 

Čl. XII 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany potvrdzujú správnosť a pravdivosť všetkých údajov a podkladov uvedených v tejto 
dohode.  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že dohoda bude uverejnená v celom rozsahu v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

4. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pri plnení tejto Zmluvy. Zmeny alebo 
doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len písomnou formou vzostupne očíslovaných písomných 
dodatkov k tejto Zmluve, podpísaných obidvoma zúčastnenými stranami, ktoré sa po podpísaní 
stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. To neplatí pre oznámenie zmeny kontaktných osôb 
zmluvných strán a adresy zmluvnej strany, kedy na účinnosť zmeny postačí doručenie písomného 
oznámenia druhej zmluvnej strane podpísaného oprávnenými osobami zmluvnej strany. Práva a 
povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich 
prípadnej neplatnosti, ako aj vzájomné vzťahy zúčastnených strán touto zmluvou neupravené, sa 
riadia a budú vykladané v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka SR ako aj ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom na kolízne ustanovenia sa 
neprihliada.  

5. Na rozhodovanie všetkých sporov, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy vrátane sporov o jej platnosť, výklad 
alebo zrušenie, je príslušný vecne a miestne príslušný súd SR podľa Občianskeho súdneho poriadku.  

6. Táto Zmluvy je vyhotovená v piatich (5)  rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží tri (3) vyhotovenia 
a predávajúci dve (2) vyhotovenia.  

7. Zúčastnené strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zmluvným 
partnerom zverejnené, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera, 
Tieto informácie nepoužijú na iné účely, ako na plnenie záväzkov, vyplývajúcich im z tejto Zmluvy.  

8. Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne 
podpísali.  

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1: Kalkulácia ceny - Návrh na plnenie kritéria 
Príloha č. 2: Špecifikácia predmetu zákazky 

Príloha č. 3: Podiel subdodávok a subdodávateľov (vypĺňa len úspešný uchádzač) 
 

Za kupujúceho:       Za predávajúceho:  
 
V Prešove, dňa ...................    V ..................................., dňa ................  
 
 
 
................................................................    ...............................................................  
Ing. Milan TOTH       

predseda predstavenstva       
Technické služby mesta Prešov a.s.          
 
..............................................................      
PhDr. Mikuláš KOMANICKÝ    
člen predstavenstva        

Technické služby mesta Prešov a.s.    
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