
Kúpna zmluva č. 

uzavretá podľa ust.§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej iba „zmluva“) 
  

 na kúpu tovaru: 

„Osobné motorové vozidlo kategórie M1 na prepravu osôb, 5 miestne -1ks“    
( ďalej iba „Zmluva“ )  

 

medzi zmluvnými stranami: 

KUPUJÚCI:   Stredná odborná škola služieb a lesníctva 
Sídlo :    Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica 
Štatutárny orgán:  PhDr. Viera Gregáňová, riaditeľka 
IČO :       42317673  
DIČ:    2024134453  
Bankové spojenie :  Štátna pokladnica, Bratislava 
Číslo účtu :   SK85 8180 0000 0070 0052 5896  
Telefón/ fax :   0911 240 901 
Email:                                          riaditel@sosbs.sk  
 

 (ďalej iba „Kupujúci“ na strane jednej) 

 

PREDÁVAJÚCI:   
Sídlo: 
Štatutárny orgán:     
Právna forma:                      
IČO:     
DIČ:   
IČ DPH:  
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:    
Telefón/fax: 
Email:    

 (ďalej len „Predávajúci“ na strane druhej a spolu s Kupujúcim ďalej len „zmluvné strany“) 

 

 

 



 

Preambula 

Táto zmluva je uzavretá na základe verejného obstarávania, ktoré uskutočnil Kupujúci, ako 
výsledok zadávania podlimitnej  zákazky postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ZVO“)  ,  

  
 kúpa tovaru: 
 
„Osobné motorové vozidlo kategórie M1 na prepravu osôb, 5 miestne –  1ks    

 
(ďalej iba „verejné obstarávanie“).   
                                                                               Predmet zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje predať a dodať a kupujúci sa zaväzuje prevziať výlučne do 

svojho vlastníctva a zaplatiť nasledujúce motorové vozidlo za podmienok ďalej v tejto 

zmluve dohodnutých:  

Typ auta  :   ...................................................................................................................... 

Predmet zmluvy podľa bodu 1. bude dodaný vo vyhotovení a s výbavou podľa 
špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Súčasťou vozidla je:  
a) Povinná výbava vozidla  
b) Platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie vozidla pre premávku na  

pozemných komunikáciách v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 zákona č. 
725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

c) Návod na obsluhu a údržbu vozidla vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva 
v slovenskom jazyku,  

d) Servisná knižka v slovenskom jazyku.  
 

                                                                   Čl. II Kúpna cena  

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená na základe výsledku a vyhodnotenia 

súťaže zo dňa ...................... 

2. Cena za predmet zmluvy vrátane príslušenstva v EUR za 1 ks je:  

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

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

3. Podrobná špecifikácia kúpnej ceny je obsahom prílohy č. 1 – Technická špecifikácia 

predmetu zmluvy. Cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov, 

komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do 

miesta plnenia uvedeného v čl. IV. 2. bode tejto zmluvy (náklady na dopravu, 



poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru) a vrátane vykonania 

predpredajného servisu a zaškolenia v mieste odovzdania vozidla. 

4. Platobné podmienky budú dohodnuté  

                                            

 

                                                     Čl. III Platobné podmienky 

1. Vlastná platba sa realizuje prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu 

kupujúceho, na základe predávajúcim vystavenej faktúry, po prevzatí predmetu kúpy 

kupujúcim. 

2. Súčasťou faktúry je preberací – odovzdávací protokol potvrdený zástupcom kupujúceho.  

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, v 

opačnom prípade má kupujúci právo vrátiť faktúru bez zaplatenia. Oprávneným vrátením 

faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto lehota plynie od znova odo dňa doručenia 

novej (opravenej) faktúry.  

                                            

                                                      Čl. IV Dodacie podmienky 

1. Predmet kúpy uvedený v čl. I. 1. bode dodaný na základe preberacích – odovzdávacích 

protokolov do termínu 30.11.2018.  

2. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho 

v mieste plnenia. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, miestom plnenia je : 

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

3. Pri odovzdaní – prevzatí predmetu kúpy podpíšu poverení zástupcovia zmluvných strán 

preberací protokol podpísaním ktorého sa považuje vozidlo za prevzaté. 

 

                                                   Čl. V povinnosti  kupujúceho  

1. Prevziať predmet kúpy v deň určený predávajúcim pri splnení podmienky uvedenej v čl. IV. 3. 

bode a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.  

 

                                                 Čl. VI Povinnosti predávajúceho  

1. Umožniť kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa s predmetom kúpy, dodať predmet kúpy 

kupujúcemu v plnom rozsahu a množstve, v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave a 

dohodnutej kvalite, vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie.  

2. Pred odovzdaním predmetu kúpy zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu a pri 

odovzdávaní predmetu kúpy predviesť funkčnosť dodávaného vozidla a toto protokolárne 

odovzdať poverenému zástupcovi kupujúceho v mieste plnenia.  

                   

                     Čl. VII Zodpovednosť za vady tovaru, záručná doba a záručné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl.  Obchodného zákonníka, ktoré 

upravujú zodpovednosť za vady.  

2. Úprava záručnej doby a podmienok záruky - na vecné a právne závady je................roky. 

 Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy kupujúci vozidlo podľa odovzdávacieho a 

preberacieho protokolu prevzal od predávajúceho aj s príslušnými dokladmi.  

3. Predajný servis vykoná predajca vo svojom sídle. Záručné prehliadky a záručné opravy budú 

vykonávané v autorizovaných servisných strediskách značky.....................  



4. Kupujúci je povinný podať predávajúcemu alebo zmluvnému garančnému servisu správu o 

vadách na vozidle bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil.  

5. Právo zo zodpovednosti za vady vozidla, pre ktoré platí záručná doba, zanikne, ak nebolo 

uplatnené v záručnej dobe. 

6. Predávajúci zodpovedá za vady vozidla, ktoré malo vozidlo v čase prevzatia vozidla 

kupujúcim, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Taktiež za vady vzniknuté počas 

záručnej doby, ak neboli spôsobené okolnosťami uvedenými v bode 10.  

7. Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorú je možné opravou alebo výmenou vadnej súčasti 

odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. 

8. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na vozidle v rámci záručnej opravy 

odstraňované vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a kupujúci nemôže vozidlo používať.  

9. Nároky vyplývajúce zo záruky nie je možné uplatňovať v tých prípadoch, ak kupujúci - 

nedodržal návod na obsluhu vozidla - havaroval s vozidlom - vykonal na vozidle také zásahy, 

ktoré patria len garančnému servisu - zabudoval do vozidla taký náhradný diel, ktorý nie je 

povolený výrobcom - vozidlo používal v rozpore s jeho účelom /preťažovanie, pretekárske či 

športové využívanie - vozidlo pozmenil spôsobom odlišujúcim sa od jeho konštrukčného 

riešenia - nepoužíval náplne, hmoty a prostriedky predpísané výrobcom V takýchto 

prípadoch sa záruka týka len tých častí vozidla, ktoré neboli uvedenými skutočnosťami 

dotknuté.  

10. Záruka zanikne v prípade, ak kupujúci nenechá na vozidle vykonať činnosti predpísané 

výrobcom a vyznačené v servisnej knižke v určených termínoch a príslušnom garančnom 

servise. Doplnky montované v predpredajnom servise predávajúceho je možné reklamovať 

výlučne len v servise predávajúceho s predložením záručného listu.  

11. Všetky nároky v bodoch 1 – 12. tohto článku týkajúce sa záruky a servisu uplatňuje kupujúci 

len v autorizovaných servisoch značky  ............................. 

                                                       

                                               Čl. VIII Servisné podmienky  

1. Predpredajný servis zabezpečí predávajúci na vlastné náklady vo svojich servisných 

strediskách.  

2. Súčasťou dodávky je garancia vykonávania záručného a pozáručného autorizovaného servisu, 

údržby a opráv vo vlastných servisných strediskách alebo servisných strediskách zmluvných 

partnerov s percentuálnym zvýhodnením vo výške............% 

3. Predávajúci zabezpečí dodávku originálnych náhradných dielcov a príslušenstva a ostatných 

dodávaných komponentov základnej a doplnkovej výbavy najmenej po dobu .......rokov 

s percentuálnym zvýhodnením ................% 

4. Predávajúci zabezpečí náhradné vozidlo v prípade opráv 

                              

                                               Čl. IX Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

1. V prípade nedodržania termínu dodania predmetu zmluvy, predávajúci zaplatí kupujúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z ceny nedodaných vozidiel za každý aj začatý deň 

omeškania s plnením predmetu zmluvy. Popri zmluvnej pokute má kupujúci právo požadovať 

aj náhradu škody prevyšujúcu výšku zmluvnej pokuty. 

2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry vzniká predávajúcemu právo fakturovať 

úrok z omeškania vo výške 0,025% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania so 

zaplatením.  



                                                         Čl. X Zánik zmluvy 

 

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou predmetu kúpy o viac ako 30 dní si kupujúci 

vyhradzuje právo od zmluvy okamžite odstúpiť.  

2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana 

okamžite písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá 

jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli, že za 

podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať porušenie akejkoľvek povinnosti 

vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená 

v prípade zásahu vyššej moci alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy Slovenskej republiky.  

3. Zmluvu  je možné zrušiť dohodou zmluvných strán.  

                                                    

                                            Čl. XI Záverečné ustanovenia  

 

1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť iba písomnou formou, a to 

očíslovanými dodatkami k zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

2. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

3. Akékoľvek nezhody, spory alebo nároky vznikajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou 

budú riešené dohodou zmluvných strán; ak k takejto dohode nedôjde, rozhodne príslušný 

súd. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. 

Každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia tejto zmluvy. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, text je pre nich dostatočne 

určitý a zrozumiteľný, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne nevýhodných 

podmienok a bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.  

6. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dohody v jej plnom rozsahu vrátane príloh a 

dodatkov v centrálnom registri zmlúv. 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 

Príloha č.1 Technická špecifikácia vozidla 

 

 

V Banskej Štiavnici dňa ......................    V  ...........................dňa  ....................  

Kupujúci  SOŠ služieb a lesníctva   Predávajúci: ...................................... 
    Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica 
    PhDr. Viera Gregáňová 

   riaditeľka školy          
   


