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KÚPNA ZMLUVA 
uzavretá v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

 
1. Zmluvné strany 

 
1.1 Kupujúci:   Obec Dravce 

Sídlo:   Dravce č. 27, 053 14  Dravce, Slovenská republika 
Štatutárny orgán:  Peter Faltin, starosta obce 
IČO:   00329045 
 DIČ:   2020717633 
IČ DPH:   - 
Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu IBAN:  SK55 5600 0000 0034 0109 7003 
 
Ďalej len „Kupujúci“ 

 
1.2 Predávajúci:  BagreSpiš s.r.o. 

Sídlo:   Hutnícka 2679/3 Spišská Nová Ves 05201 
Štatutárny orgán:  konatel 
IČO:   44078447 
 DIČ:   2022588238 
IČ DPH:   SK2022588238 
Bankové spojenie:  Tatrabanka 
Číslo účtu IBAN:  SK24 1100 0000 0026 2984 1762 

  
 
Ďalej len „Predávajúci“ 
 

 

Túto zmluvu uzatvára Kupujúci ako verejný obstarávateľ s Predávajúcim ako úspešným uchádzačom vo 
verejnom obstarávaní na predmet zákazky „ZLEPŠENIE TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV“, 
zadávaním zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade s 
výzvou vrátane ich príloh a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača. 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia;, spolufinancovaný 
fondom: Kohézny fond Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry; Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

 
2. Predmet kúpnej zmluvy 

 
2.1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a previesť na neho vlastnícke právo 

k tomuto Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za Tovar kúpnu cenu podľa tejto Zmluvy. 
 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 
Hodnota parametra 

predkladateľa 
ponuky 

Názov zariadenia resp. logického celku: časť 1. Traktorový náves 
(uviesť ponúkanú 

hodnotu, resp. 
stručný ekvivalent) 

množstvo ks     1 1  

max. užitočná hmotnosť  kg   8000    8000 

max. celková hmotnosť kg   11000    11000 

konštrukčná rýchlosť km/hod. 40      40 

celkové rozmery: korby  mm   4500    4500 
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celkové rozmery: šírka mm   2200   2200  

celkové rozmery: výška mm 500 1000    1000 

ťažné oko - priemer mm 40      40 

elektroinštalácia V 12      12 

  uviesť ÁNO/NIE 

Požiadavka na traktorový náves: trojstranný sklápač ANO  

dvojosí príves  ANO 

 pneumatiky 400/60-15,5  ANO 

 vzduchové brzdy dvojokruhové  ANO 

postojová noha  ANO 

zakladacie kliny  ANO 

spodný záves oko 40/50  ANO 

mechanická ručná brzda  ANO 

Ďalšie požiadavky: Doprava na miesto dodania  ANO 

Zaškolenie obsluhy  ANO 

Záruka bez obmedzenia 24 mesiacov  ANO 

Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: 
MARPOL – PMTB08  

 
2.2 Dodanie Tovaru zahŕňa jeho dodanie do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do 

prevádzky, zaškolenie osôb poverených Kupujúcim, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej 
dokumentácie. 

2.3 Predávajúci prehlasuje, že je vlastníkom Tovaru a je oprávnený s ním nakladať za účelom jeho predaja podľa 
tejto zmluvy. 

 
3. Dodacie podmienky 

 
3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať nový, doposiaľ nepoužitý Tovar Kupujúcemu do 4 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Konkrétny termín dodania oznámi Predávajúci kupujúcemu najmenej 
dva pracovné dni vopred a to písomne prostredníctvom e-mailu. 

3.2 Miestom dodania Tovaru sú priestory Kupujúceho nachádzajúce sa na adrese: Dravce č. 27, 053 14 Dravce. 
(ďalej len „miesto dodania“). 

3.3 Predávajúci je povinný Tovar riadne nainštalovať a uviesť do prevádzky v lehote na jeho dodanie uvedenej 
v bode 3.1. 

3.4 Dodanie Tovaru do miesta dodania potvrdzuje Kupujúci písomne a to podpísaním preberacieho protokolu. 
V Preberacom protokole sa potvrdzuje druh, množstvo, vyhotovenie a kompletnosť dodaného Tovaru podľa 
bodu 2.1. tejto zmluvy.  

3.5 Kupujúci je povinný pri dodávke Tovaru vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne reklamovať prípadnú 
nekompletnosť, alebo zjavnú vadu Tovaru. 

3.6 Zistenie vád je Kupujúci povinný oznámiť písomne formou Reklamačného protokolu. 
3.7 Dodaný Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené 

v špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Kupujúci je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet 
zákazky a v prípade dodávky iného Tovaru, ako toho ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Zmluvy tento Tovar 
neprevziať. Špecifikácia Tovaru v bode 2.1 tejto zmluvy musí byť zhodná s tovarom uvedeným v ponuke 
predloženej Predávajúcim vo verejnom obstarávaní. 

3.8 Splnením dodávky sa rozumie dátum riadneho uvedenia Tovaru do prevádzky Predávajúcim v mieste 
dodania. 

 
4. Kúpna cena a platobné podmienky 

 
4.1 Kúpna cena Tovaru je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, v súlade s ponukou 

Predávajúceho, ktorú v rámci verejného obstarávania predložil takto: 
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 1. časť: TRAKTOROVÝ NÁVES 
 Celková cena bez DPH: 11980 EUR 
 DPH  2396 EUR 
 Celková cena vrátane DPH: 14376 EUR 
  
4.2 Kúpna cena podľa tohto článku je cenou za nový kompletne funkčný Tovar bez závad. V uvedenej kúpnej 

cene podľa bodu je zahrnuté: cena Tovaru, clo, dopravné náklady, náklady na inštaláciu a uvedenie do 
prevádzky, príslušná technická a sprievodná dokumentácia, opravy, údržba a všetky ostatné finančné 
náklady spojené s dodaním Tovaru Kupujúcemu. 

4.3 Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká Predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov spôsobom 
uvedeným v tejto zmluve a ukončením preberacieho konania zo strany Kupujúceho. 

4.4 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. 
4.5 Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj názov projektu, aby boli jednoznačne priradené 

výdavky k projektu a zamedzilo sa dvojitému financovaniu, taktiež odkaz na túto zmluvu. V prípade, že 
doručená faktúra nebude vystavená správne, je Kupujúci oprávnený predmetnú faktúru vrátiť. 
Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju Kupujúcemu s uvedením novej lehoty jej splatnosti. 

 
5. Zodpovednosť za škodu a za vady, záručná doba 

 
5.1 Predávajúci ručí za vlastnosti Tovaru počas záručnej doby, ktorá bola Predávajúcim stanovená na 24 

mesiacov. Záručný a pozáručný servis: do 70 km, nástup do 24 hod. od nahlásenia poruchy 
5.2 Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar je dodaný podľa podmienok tejto Zmluvy, v súlade s jeho ponukou 

predloženou vo verejnom obstarávaní podľa čl. 2. a podľa platných právnych predpisov a počas záručnej 
doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

5.3 Predávajúci sa zaväzuje v prípade, ak opravu, alebo záručnú preventívnu servisnú prehliadku Tovaru bude 
potrebné vykonať mimo miesta jeho dodania, zabezpečiť jeho dopravu na miesto vykonania opravy alebo 
záručnej preventívnej servisnej prehliadky na vlastné náklady.  Uvedené platí aj pre jeho vrátenie späť na 
miesto dodania. 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady Tovaru počas záručnej doby, má Kupujúci právo požadovať 
a Predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady Tovaru, vrátane, nie však len, všetkých prác spojených 
s jeho opravami, dodávky náhradných dielov nutných k jeho bezchybnému prevádzkovaniu, poradenskej 
starostlivosti o inštalovaný Tovar, dodávky funkčného príslušenstva k Tovaru. 

5.5 Záruka na Tovar podľa tohto článku platí za predpokladu, že Kupujúci Tovar používa a obsluhuje s príslušnou 
starostlivosťou podľa inštrukcií Predávajúceho, obsiahnutých v priloženej dokumentácii. Predávajúci neručí 
za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou zo stany Kupujúceho. 

5.6 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) Tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie 
vady Tovaru za Kupujúceho oznámi Predávajúcemu oprávnená osoba Kupujúceho na tel. číslo: 
……0905839647……………, alebo na e mail: ……cvengros@bagrespis.sk…………………………. 

5.7 Predávajúci garantuje dodávku náhradných dielov na Tovar počas desiatich (10) rokov od ukončenia výroby 
posledného zhodného typu Tovaru. 

 
6. Sankcie 

 
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu prípadnej certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a 

kontrolných orgánov, nebude v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou takejto faktúry mať Predávajúci 
nárok na úhradu úrokov z omeškania. 

6.2 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, respektíve nekonanie a omeškanie 
príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly 
a auditu podľa Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania 
prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany Kupujúceho Predávajúcemu. 

6.4 Kupujúci je oprávnený v prípade akéhokoľvek porušenia Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho uplatniť 
zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každé porušenie Kúpnej zmluvy samostatne. 

6.5 Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty 
Predávajúcemu, a to na bankový účet Kupujúceho uvedený vo výzve. 

6.6 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorú svojím 
konaním/nekonaním spôsobil Kupujúcemu Predávajúci, ani nárok Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy. 
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7. Odstúpenie od zmluvy 

 
7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve, zakladá 

oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od 
zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení 
neskorších predpisov. 

7.2 Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného 
príspevku za účelom financovania plnení podľa Kúpnej zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia 
alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

7.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, keď Predávajúci akokoľvek porušil zmluvné povinnosti. 
7.4 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy 

druhej zmluvnej strane. 
7.5 Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak: 

a) Kupujúci vstúpi do nútenej správy, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, bude vyhlásené exekučné 
konanie. 

b) V primeranej lehote neposkytne spolupôsobenie, pričom zmarí Predávajúcemu možnosť vykonať 
plnenie podľa tejto zmluvy. 

d) Vzniknú nepredvídané okolnosti na strane Kupujúceho, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia tejto 
Zmluvy a súčasne sa nejedná o okolnosti vylučujúce zodpovednosť Kupujúceho, 

e) Je preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít tejto zmluvy súvisiacich 
s činnosťou Kupujúceho. 

7.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu s úspešným 
uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi verejným 
obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany 
Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto 
obstarávania. 

 
8. Vlastnícke právo 

 
8.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy alebo jeho časti po riadnom dodaní podľa bodu 3. 

tejto zmluvy. Riziká vyplývajúce z používania predmetu zmluvy (poškodenie, prípadne zničenie) prechádzajú 
na kupujúceho po protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy.  
 
 

9. Spoločné ustanovenia 
 

9.1 Názov a kódy projektu:  

Názov projektu:        ZLEPŠENIE TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV 
Hlavný kód CPV: 34223000-6    Prívesy a návesy, 43260000-3    Mechanické lopaty, rypadla a 

lopatové nakladače, 42418900-8    Mechanizmy na nakladanie alebo 
manipuláciu 

Kód výzvy:  OPKZP-PO1-SC111-2017-32 
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia 
Zameranie: Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava 

zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu 
na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Fond: Kohézny fond   

9.2 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
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a) Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR) a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ. 
9.3 Predávajúci a Kupujúci sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne príjmu opatrenia na nápravu nedostatkov, 

zistených kontrolou (auditom) overovaním a to v lehote stanovenej Kupujúcim. 
 
 

10.  Záverečné ustanovenia 
 

10.1 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť iba písomnou formou, a to očíslovanými 
dodatkami k zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  

10.2 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.  

10.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Predávajúci a jedno 
vyhotovenie Kupujúci. 

10.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 
a) Príloha č.1: Cenová ponuka 

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú prednostne riešiť formou 
dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je ktorákoľvek 
zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd Slovenskej republiky. Rozhodným právom je 
právo Slovenskej republiky a právny vzťah sa bude vzťahovať k právnym predpisom Slovenskej republiky. 

10.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi 
Slovenskej republiky alebo ES, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa a takomto prípade 
zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným 
ustanovením tak, aby bol zachovaný účel tejto zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 

10.7 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej vôle, túto zmluvu 
neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že obsahu zmluve porozumeli 
v celom rozsahu. 

10.8 Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle kupujúceho  po  
splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej Zmluvy o 
poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov Európskej únie, alebo iných dotácií tretích 
strán kupujúcemu na predmet Zmluvy. 

10.9 Táto Zmluva stráca automaticky platnosť v prípade, ak kupujúci neuzavrie platnú a účinnú Zmluvu o 
poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov Európskej únie, alebo iných dotácií tretích 
strán objednávateľovi na predmet Zmluvy v lehote do 24 mesiacov od podpisu tejto Zmluvy oboma 
zmluvnými stranami. 

10.10 Odkladacia podmienka nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy sa vzťahuje aj na schválenie procesu verejného 
obstarávania zo strany poskytovateľa NFP. 

 
 
 
V ...Spišskej Novej Vsi.., dňa:9/10/2020 V ............................., dňa: 
 
 
 
 
Za Predávajúceho:  Za Kupujúceho: 
 
 
................................................. ................................................. 


