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KÚPNA ZMLUVA č. 1/2020 

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník medzi: 

1. Objednávateľ:  

    Názov:   Obec Mirkovce 

    Sídlo:   Mirkovce č. 65, 082 06  p. Žehňa 

    IČO:   00327484  

    DIČ:   2021225613  

    Zastúpenie:   Mgr. Marián Engel – starosta obce 

    Bankové spojenie:  VUB, a.s. 

    IBAN:         SK4156000000008819409003 

    Kontaktná osoba:  Mgr. Marián Engel 

    Kontakt:   +421907971659 

    (ďalej len „Objednávateľ“)  na jednej strane 

    a 

2. Dodávateľ: 

    Obchodné meno:       JASTA Slovakia s.r.o   

    Sídlo:                         Orechová č. 5, 080 0 Prešov   

    IČO:                          36491799    

    DIČ:               2021790881   

    IČ DPH:               SK 2021790881  

    Zápis v registri:         Prešov, Vložka číslo: 14755/P    

    Bankové spojenie:   Tatra Banka s.r. 

    IBAN:               SK 77 1100 0000 0026 2803 8257   

    Zastúpenie:   Stanislav straka - konateľ 

    Kontaktná osoba:  Stanislav Straka, +421 905 937 489 

    (ďalej len „Dodávateľ“) na druhej strane 

 

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená zaujemcom 

na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa §117zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákazka je financovaná z rozpočtu obce 

 

I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom Zmluvy je dodanie repasovaného malotraktora (ďalej len tovar)  Objednávateľovi. 
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2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne doručený tovar bez vád brániacich jeho užívaniu prevezme, 

zaplatí za jeho dodanie dohodnutú cenu. 

3. Dodávateľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý dodávať tovar. 

4. Predmet plnenia musí byť realizovaný v súlade s Návrhom na plnenie kritérií, ktorý tvorí Prílohu 

č. 1 tejto zmluvy.  

6.    Miestom plnenia je: obec Mirkovce 

II. Cena za Dielo 

1. Cena za dodanie tovaru  je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle   zákona 

č. 18/1996 Z. z. o cenách  v znení neskorších predpisov  v sume  10.632 € s DPH, a to podľa  Návrhu 

na plnenie kritérií, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2. Cena za tovar je určená nasledovne: 

Cena tovaru bez DPH:      8.860  EUR 

Výška DPH:       1.772  EUR 

Cena tovaru s DPH:        10.632 EUR 

Cena je stanovená ako pevná a konečná, s možnosťou zmeny iba za podmienok uvedených v tejto 

Zmluve. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená. Pokiaľ 

dôjde k navýšeniu nákladov, urobí sa tak obojstrannou dohodou objednávateľa a dodávateľa. 

3. Cena za tovar zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Dodávateľa vyplývajúcich 

zo Zmluvy.  

III. Platobné podmienky 

1. Objednávateľ bude uhrádzať Cenu za tovar nasledovne: 

 Objednávateľ uhradí cenu za tovar  na základe vystavenej faktúry/faktúr zhotoviteľom 

s náležitosťami riadneho daňového dokladu. Faktúra/faktúry budú vystavené na základe 

dodacieho listu. Faktúry budú vystavené so splatnosťou 14 dní.  

Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu 

v zmysle z.č.222/2004 Z.z.  o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a znení § 3a ods. 

1 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov. 

 

IV. Čas plnenia 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar do 1 mesiaca odo dňa účinnosti zmluvy 
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2. Dodaním tovaru sa rozumie jeho riadne dodanie bez vád brániacich jeho užívaniu a odovzdanie 

Objednávateľovi vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom Zmluvy. 

3. Dodávateľ je oprávnený dodať tovar aj pred dohodnutým časom. Predčasné splnenie zo strany 

Dodávateľa nemá vplyv na výšku dohodnutej Ceny za tovar. 

 

V. Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ je povinný prevziať riadne dodaný tovar  bez závad  brániacich jeho užívaniu na 

základe výzvy Dodávateľa vo vopred dohodnutom termíne po jeho doručení a zaplatiť cenu za jeho 

riadne dodanie v súlade s čl. II. tejto zmluvy, na základe preberacieho protokolu. 

 

IX. Odovzdanie a prevzatie tovaru  

1.  Dodávateľ vyzve objednávateľa na prevzatie tovaru aspoň jeden pracovný deň vopred, pred 

odovzdaním tovaru. Objednávateľ prevezme tovar po dokončení preberacím protokolom. 

X. Zodpovednosť za vady Tovaru a záručná doba 

1. Objednávateľ je povinný Tovar prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku čo najskôr po riadne 

vykonanej písomnej výzve Dodávateľa na prevzatie diela.  

2. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že tovar si zachová vlastnosti, ktoré ho robia 

použiteľným na dohodnutý, inak obvyklý účel po dobu dohodnutú v trvaní 1 roka.  

3. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Objednávateľom.  

4. Objednávateľ nemá právo uplatniť nároky z vád tovaru, o ktorých bol Dodávateľom v dobe 

uzatvárania Zmluvy písomne oboznámený. 

5. Objednávateľ je po uplatnení nárokov z vád tovaru je povinný poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť 

potrebnú na riadne preskúmanie týchto vád, najmä je povinný poskytnúť mu informácie o vzniku 

vád, podať vyžadované vysvetlenia, predložiť potrebné doklady, ktoré má k dispozícií. 

6. Záruka sa vzťahuje na predmet Zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu 

Zmluvy zo strany Objednávateľa v rozsahu predchádzajúceho písomného poučenia Dodávateľom. 

Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu Zmluvy, resp. poškodenia 

živelnou pohromou. 

7. Ak sa preukáže, že nedostatok bol spôsobený nevhodným užívaním predmetu Zmluvy, v rozpore 

s poučením Dodávateľa podľa bodu 13 tohto čl. zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť 

Dodávateľovi všetky náklady vzniknuté v súvislosti s jeho odstránením. 

8. Dodávateľ poskytne záručný a pozáručný servis na dodaný tovar 
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XI. Zmluvné pokuty, úroky z omeškania 

a) V prípade prvej časti zmluvnej ceny,  ak je objednávateľ  v  omeškaní viac ako 14 dní s  úhradou  

platby  bližšie  špecifikovanej v Článku  II., tejto  zmluvy  zhotoviteľovi, je objednávateľ 

povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, 

i začatý deň omeškania po dátume splatnosti faktúry.  

XVII. Záverečné ustanovenia 

1. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba  písomnou formou 

po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

2. V prípade, že pri plnení Zmluvy vzniknú spory, budú sa obe strany snažiť vyriešiť spory písomnou 

dohodou. Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo zmluvných strán 

oprávnená riešiť spor súdnou cestou na miestne príslušnom všeobecnom súde Slovenskej 

republiky. 

3. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov SR.  

4. V prípade ak zmluvná strana neuplatní svoje právo vyplývajúce mu zo Zmluvy, neznamená to 

vzdanie sa práva do budúcnosti. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a 

dva Zhotoviteľ. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý 

a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek 

omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

Zmluva nadobúda  platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom  nasledujúcim po jej zverejnení 

na webovom sídle  objednávateľa .    

 

V Mirkovciach , dňa ......................          V Prešove , dňa............................ 

       

Mgr. Marián Engel                                                                     Stanislav Straka 

             

Objednávateľ          Zhotoviteľ 


