
KÚPNA ZMLUVA 
 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Predávajúci 

Obchodné meno:  Marián ŠUPA 

Sídlo:    J. Hollého 164, Veľké Kostoľany 922 07 

IČO:      11906022 

DIČ:      1020327209 

IČ DPH:     SK1020327209 

Zápis:    č. j. Zo 12312/1992, rozš. SP. č. Zo-98/08000/003, Reg. č. 2048/98 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa 

IBAN:               SK9209000000000045555173 

Zastúpený:    Marián ŠUPA 

 

 (ďalej iba ako „Predávajúci“) 

 

1.2. Kupujúci 

Obchodné meno:  Obec Žabokreky nad Nitrou 

Sídlo:    Žabokreky nad Nitrou 216, Žabokreky nad Nitrou 958 52 

IČO:      00311375 

DIČ:      2021266951 

Zastúpený:    Cyril Cabadaj – starosta obce 

 

 (ďalej len ako „Kupujúci“) 

 

1.3. 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 strojov 

s technickou špecifikáciou podľa prílohy č.1  

2.2. Predmetom tejto Zmluvy je  

2.2.1. záväzok Predávajúceho odplatne previesť na Kupujúceho vlastnícke právo 

k Predmetu kúpy definovanom v bode 2.1. Zmluvy, a  

2.2.2. 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 1 mesiaca od doručenia 

jednostrannej písomnej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Zmluvné strany sa 

dohodli, že kupujúci má právo objednať dodávku predmetu kúpy aj jednotlivo po 

častiach podľa položiek uvedených prílohe Zmluvy. 



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

použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania v tovarov 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 26 500,00 

DPH v EUR   5 300,00 

Cena s DPH v EUR 31 800,00 

 

Ceny jednotlivých položiek Predmetu zmluvy sú určené v prílohe. 

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

Predávajúci vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov. 

4.3. Každá časť kúpnej ceny je splatná nasledovne: 

4.3.1. 100% do 14 dní po dodaní Predmetu kúpy  

 

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. 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 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 podľa bodu 3.2 

tejto zmluvy je Predávajúci povinný Kupujúcemu zaplatiť jednorazovú zmluvnú 

pokutu vo výške 100,- €. 

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

neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.  

6.2. Kupujúci pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. každý subdodávateľ spĺňa 

alebo najneskôr v čase plnenia bude  spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 

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



znení neskorších predpisov. V prípade zmeny  subdodávateľa počas trvania zmluvy 

medzi verejným obstarávateľom a úspešným  uchádzačom je povinný úspešný 

uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu,  v ktorom má zmena subdodávateľa 

nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu  subdodávateľa a v tomto oznámení 

uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, 

navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a  čestné vyhlásenie, že každý 

subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude  spĺňať podmienky podľa § 32 

ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienku, že neexistujú u neho 

dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; Oprávnenie dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu 

k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. 

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

6.4. Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami.  

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

súhlasu ju podpisujú.  

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

 

 

Za Predávajúceho:           Za Kupujúceho: 

 

Vo V. Kostoľanoch , dňa 13.05.2019      V Žabokrekoch nad Nitrou , dňa .................. 

 

 

 

 

....................................................   ................................................................... 

            Marián Šupa - majiteľ          Cyril Cabadaj – starosta obce 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#paragraf-40.odsek-6.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#paragraf-40.odsek-7





