
Kúpna zmluva 

 

Uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 18/1996 Z.z. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Predávajúci: 

Sídlo:  AGRITEC, spol. s r.o. , Jozefov majer 230 930 41, Kvetoslavov 

       Zastúpenie:   Ing. Roland Gombár 

       IČO:    36235831 

       IČ DPH:   SK2020197421 

       Bankové spojenie:  SLSP a.s. 

       Číslo účtu IBAN:   

       E-mail:   agritec@agritec.sk 

(ďalej len ,,predávajúci˝) 

 

2. Kupujúci: 

Sídlo:   Obec Jelka, Mierová 959/17, 92523 Jelka 

Zastúpenie:   Ing. Gabriel Kiš – starosta obce   

IČO:    00306011  

DIČ:   2021006691 

Bankové spojenie:  VUB a.s. 

Číslo účtu IBAN:   

E-mail:   obec@jelka.sk 

(ďalej len ,,predávajúci˝) 

 

 

 

II. predmet zmluvy 

 

1. Objednávateľ je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1, písm. b) zákona 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení. 

2. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je kúpa dodávka komunálneho vozidla s príslušenstvom od 

výrobcu, vrátane montáže príslušenstva a zaškolenie obsluhy c rozsahu min. 3 hod., ktorý musí 

byť schválený na cestnú komunikáciu, v rámci projektu: Zlepšenie kvality ovzdušia v obci 

Jelka, jeho prevzatie a zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim v súlade platobnými podmienkami. 

Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť zmluvy. 

3. Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu na základe výsledkov verejného obstarávania 

zadávaného podľa § 117, zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní. 

 

III. Dodacie podmienky 

1. Dodanie tovaru sa uskutoční najneskôr do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v mieste jeho sídla kupujúceho. Celý predmet zmluvy bude 

dodaný naraz. 

 

IV. Cena a platobné podmienky 



1. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č.18/1996 

Z.z o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z v znení neskorších 

predpisov vo výške: 

Celková cena bez DPH: 62.660,- EUR 

DPH 20 %: 12.532,-EUR 

Celková cena s DPH: 75.192,-EUR 

Slovom:sedemdesiatpäťtisícstodeväťdesiatdva 

2. Cena uvedená v bode 1 tohto článku je stanovená ako cena pevná, úplná a zahŕňa kúpnu cenu 

tovaru a dodanie tovaru do miesta dodania. 

3. Splatnosť faktúry je 30 dní od dodania tovaru. Faktúra bude obsahovať všetky zákonné 

náležitosti. 

4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený účtovať úrok 

z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy každý deň omeškania. 

5. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou predmetu zmluvy je kupujúci oprávnený 

účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti 

daňového dokladu. 

7. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za predmet zmluvy bude uhradená na základe Zmluvy 

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu dotácie až po pripísaní podpory na účet 

kupujúceho. 

 

  V. Ďalšie dojednania 

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až po úplnom zaplatení fakturovanej 

ceny tovaru. 

 

  VI. Záruka 

1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov od dátumu prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. 

Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré 

zodpovedá predávajúci. 

   

VII. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka príp. ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny, alebo dodatky tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomnou formou. Sú prípustné iba 

také Zmeny a dodatky, ktoré sú v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma 

stranami. Kupujúci obdrží tri rovnopisy, predávajúci jeden. 

4. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom 

zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorú má 

objednávateľ uzavretú s poskytovateľom dotácie, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im 

všetku potrebnú súčinnosť.  

5. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení oboch nasledovných podmienok: 



a) Dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964, Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov 

b) Nadobudnutím účinnosti zmluvy medzi Kupujúcim a Environmentálnym fondom 

o poskytnutí podpory na predmet zmluvy. 

6. O nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho v lehote 

do 3 dní od okamihu splnenie uvedených podmienok.  

7. Zmluvné strany prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že predstavuje ich slobodnú 

a vážnu vôľu byť viazaný dohodnutými zmluvnými záväzkami, ju podpísali. 

 

 

Príloha č. 1 – Rozpočet ku kúpnej zmluve 

 

V Jelke, dňa 27.05.2020 

 

 

Za Predávajúceho:                                                                                   Za kupujúceho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Príloha č.1 - Rozpočet ku kúpnej zmluve 

 

 

 

Názov projektu: Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Jelka 

 

 

P. č. Názov položky počet  
merná 

jednotka 
Cena spolu 

bez DPH (Eur) 
Cena spolu 
s DPH (Eur) 

1. 

Komunálne vozidlo - komunálny 
traktor T4S.75 s príslušenstvom 

1 ks 62 660,00 75 192,00 

 Spolu bez DPH Eur 62 660,00 

 DPH Eur 12 532,00 

 Celkom s DPH: Eur 75 192,00 

 

 

 

Dňa 27.05.2020 

 

 

 

AGRITEC, spol. s r.o. 
 


