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Návrh 

KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá podľa  § 409 zákona č. 513 / 1991 Zb. Obch. zákonník 

 

 

 

 

ČLÁNOK I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

1.1   Kupujúci: 

 

Obec Turňa nad Bodvou 

Sídlo: Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou  

Zastúpený:  Mgr. Atilom  O r a v c z o m, starostom obce  

IČO: 00 691 313   

DIČ: 2020751568  

IČ DPH: -----------  Nie je platiteľ DPH     

      Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a. s. - pobočka Košice   

             IBAN: SK43 5600 0000 0004 0162 5001    

Tel.: +421 55 466 21 38            

 

               (ďalej len „kupujúci“) 

              a 

 

1.2 Predávajúci: ...................................... 

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

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

               Zastúpený: ........................................   

 IČO: ...........................    

DIČ: ............................. 

IČ DPH: ........................  

Registrácia: ....................................... 

 Bankové spojenie: .......................   

Číslo účtu: .........................................  

              IBAN: ....................................................      

              Tel.: ............................................. 

  

            (ďalej len „predávajúci“) 

 

 

ČLÁNOK II. 

PREDMET ZMLUVY A CENA 

 

Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom zákazky je dodanie štyroch kusov výdajníkov pitnej vody s prietokom  12L/min., vodomera s 

vysielačom impulzov, nerezového roštu, uzamykateľný kryt, pevnostný rám, otváracie veko zámok, zabezpečenie 

proti zamŕzaniu vody, softvér do PC ( pre spracovanie čipov, čítačka kariet - čipov pre nabíjanie, čipy ( v tvare 



kľúčenka alebo karty,...) – 200 ks,  dodanie, montáž, inštalácia softvérového zariadenia, uvedenie do prevádzky, 

v súlade s ponukou, ktorá je neoddeliteľnou  prílohou k tejto zmluve.  
2.2.  Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a služby podľa bodu 2.1.  vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

v súlade s platnými technickými  normami. 

 

 

Cena 

2.3. Cena predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. je určená dohodou v zmysle zákona  NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996, v znení neskorších predpisov a je konečná.  

2.4. Za predmet zmluvy zaplatí kupujúci predávajúcemu dohodnutú cenu:  

Cena bez DPH  ................... € 

DPH  ................... €,  

Cena s DPH  ................... €, slovom ................................................................ €. 

2.5.  Kupujúci  neposkytuje preddavky. 

 

ČLÁNOK III. 

LEHOTA NA DODANIA PREDMETU ZMLUVY 

 

3.1. Lehota na dodanie  predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1. je do 28.12.2018.    

3.2. Ak predávajúci  dodá predmet zmluvy pred dohodnutým termínom, kupujúci sa zaväzuje toto dielo prevziať aj 

v skoršom ponúknutom termíne. 

3.3. Kupujúci sa zaväzuje, že dodaný tovar a s tým súvisiace služby prevezme a zaplatí za jeho dodanie dohodnutú 

cenu. 

 

ČLÁNOK IV. 

MIESTO PLNENIA  

 

4.1. Obec Turňa nad Bodvou. 

 

ČLÁNOK V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1. Zákazka bude financovaná  z fondov Európskej únie, z  NFP získaných na realizáciu aktivít projektu: 

Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Turňa nad Bodvou,  Kód Výzvy : OPLZ-PO6-

SC611-2016-3 a z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.  

5.2. Kupujúci neposkytne preddavky.  

5.3. Predávajúci vystaví faktúru po  prevzatí predmetu zmluvy v požadovanom rozsahu a kvalite. Lehota splatnosti 

je 30 dní od doručenia faktúry. 

5.4. Kupujúci uhradí predávajúcemu faktúru po prevzatí predmetu zmluvy. Kupujúci prevezme predmet zmluvy len 

v tom prípade, ak bude v požadovanom rozsahu a kvalite. V opačnom prípade určí termín na odstránenie závad. 

5.5. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť na doplnenie neúplnú faktúru, alebo faktúru, ktorá by nemala náležitosti 

daňového dokladu. 

5.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť a neuhradiť faktúru, ktorú by mu  predávajúci vystavil a doručil pred 

prevzatím predmetu zmluvy v požadovanom rozsahu a kvalite. 

 

ČLÁNOK VI. 

POKUTY 

6.1.Ak sa  predávajúci výlučne z dôvodov na svojej strane dostane do omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy, 

je povinný zaplatiť  kupujúcemu zmluvnú  pokutu vo výške 0.05% z ceny predmetu zmluvy za každý deň 

omeškania. 

6.2. Ak predávajúci výlučne z dôvodov na svojej strane neodstráni vady predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, 

zaplatí kupujúcemu  zmluvnú   pokutu vo výške 10 EUR za každý deň omeškania. 

6.3. Ak kupujúci nedodrží lehotu splatnosti faktúr, predávajúci vyúčtuje kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 

0.05% z dlžnej sumy na základe oprávnenej fakturácie  za každý deň omeškania úhrady faktúry. 

 

 



ČLÁNOK VII. 

ZÁRUČNÁ LEHOTA 

 

7.1. Predávajúci ručí za vady predmetu zmluvy po dobu 24 mesiacov, pričom záručná doba začína plynúť 

po prevzatí a odovzdaní predmetu zmluvy.  

7.3. V záručnej lehote predávajúci bezplatne odstráni vady predmetu zmluvy. Odstránenie vady predmetu zmluvy 

vykoná v lehote primeranej k vade vzniknutej, najneskôr do 7 dní od výzvy na odstránenie vady. Ak predávajúci 

vady predmetu zmluvy neodstráni v lehote určenej touto zmluvou, má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej 

pokuty podľa čl. VI. bodu 6.2. tejto zmluvy.  

7.5.  Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu predávajúceho podľa čl. I. tejto zmluvy. 

7.6. V prípade, že Predávajúci neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je kupujúci oprávnený po písomnom 

upozornení predávajúceho,  nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať predávajúcemu. 

Predávajúci sa zaväzuje tieto  náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, 

ktorou mu boli tieto  náklady vyúčtované. 

 

ČLÁNOK VIII. 

STAROSTLIVOSŤ O BOZP   

 

8.1. Predávajúci je zodpovedný za dodržiavanie všetkých bezpečnostných  predpisov pri montáži zariadenia.   

 

ČLÁNOK IX. 

DOBA NA KTORÚ SA ZMLUVA UZATVÁRA  

 

9.1.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do 31.12.2018. 

 

ČLÁNOK X. 

 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

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

odstúpiť a požadovať náhradu škody ktorá jej vznikla. Zmluvné strany sa dohodli, že podstatným porušením 

povinností je porušenie ustanovení ktoréhokoľvek bodu zmluvy. 

10.2. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 

vyplývajúcich zo zmluvy ak dokáže, že: 

      -      neplnenie nastalo následkom nepredvídaných a neodvratných okolností mimoriadnej povahy, 

- prekážky ani ich následky nebolo v čase uzatvárania tejto zmluvy predvídať, 

- prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani prekonať. 

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne a musí byť v ňom uvedený dôvod 

(porušenie konkrétneho bodu zmluvy), pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy je 

účinné dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.. 

 

ČLÁNOK XI. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

11.1. Predávajúci zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.  

11.2. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch predmetu zmluvy stanovených touto zmluvou a 

všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 

11.3. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so zhotovovaným  dielom kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a 

poskytnúť im potrebnú účinnosť. 

Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a)  Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, 

b)  Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 

c)   Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené   

     osoby, 

d)  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

e)   Splnomocnení zástupcovia Európskej únie a Európskeho dvora audítorov, 

f)    Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, 



g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ. 

 

 

ČLÁNOK XII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

12.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za 

inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpisujú. 

12.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak 

budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

12.3. Vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riešia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými v Slovenskej republike.  

12.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne riešiť 

rokovaním. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú  ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z 

tejto zmluvy, jedná zo strán požiada o rozhodnutie súd. 

12.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Dva výtlačky si 

ponechá kupujúci a dva predávajúci. 

12.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

 

 

Turňa nad Bodvou  dňa ...................                                        ................................................... dňa ............... 

 

Za kupujúceho: ................................                 Za predávajúceho: .................................................    

                 Mgr. Atila Oravecz                                            titul, meno, priezvisko, podpis 

 

 

    

 


