
Kúpna zmluva 
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) 
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Článok I. 

Zmluvné strany 

1. Kupujúci:  Obec Spišské Bystré 

so sídlom:  Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré  

zastúpená:  Mgr. Mariánom Luhom – starostom obce 

vecne zodpovedný: Mgr. Juraj Peťko – prednosta OcÚ 

IČO:   00 326 542 

DIČ:   2020674975 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN:   SK98 0200 0000 0000 2522 8562 

   (ďalej ako „Predávajúci“) 

2. Predávajúci:  SAGANSPORT s.r.o.                                  
So sídlom:  Duklianska 15, 085 01 Bardejov  

Zastúpený:  Peter Sagan  

IČO:   47 846 470  

DIČ:   2024113597  

IČ DPH:  SK2024113597  

Bankové spojenie:   

IBAN:     

Zapísaný v registri: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 30656/P.  

E-mail:  saganspoert@gmail.com  

                       (ďalej len „Predávajúci“) 

(Predávajúci a Kupujúci spolu ako „Zmluvné strany“) 

 

Článok  II. 

Predmet kúpnej zmluvy 

1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu Predmet kúpy a previesť na 

neho vlastnícke právo k tomuto Predmetu kúpy a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za Predmet 

kúpnu cenu podľa tejto Zmluvy. 

2. Predmetom kúpy pre účely tejto Zmluvy sa rozumie nákup interiérového vybavenia 

zákazky: „Kultúrny dom Spišské Bystré – interiér“ v rámci investičnej akcie: 

„Kultúrny dom – prestavba a prístavba budovy č. p. 395“. Presná a podrobná 

špecifikácia Predmetu kúpy tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1 (ďalej 

ako „Predmet kúpy“). 

3. Dodanie predmetu kúpy zahŕňa jeho dodanie do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie 

a uvedenie do prevádzky, v prípade potreby zaškolenie osoby poverenej Kupujúcim, 

predloženie príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie (napr. vyhlásenie o zhode, 

návod na obsluhu, záručné listy, preberací protokol, inštalačný protokol a podobne). 

4. Predávajúci prehlasuje, že je vlastníkom Predmetu kúpy a je oprávnený s ním nakladať za 

účelom jeho predaja podľa tejto Zmluvy.  

 

Článok III. 

Dodacie podmienky 

1. Predávajúci, sa zaväzuje dodať Kupujúcemu nový, doposiaľ nepoužitý Predmet kúpy 

najneskôr do: 31.10.2020. Konkrétny termín dodania je Predávajúci povinný oznámiť 

kupujúcemu najneskôr dva (2) pracovné dni vopred, a to písomne prostredníctvom mailu.  
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2. Miestom dodania Predmetu kúpy sú priestory Kultúrneho domu, Michalská 395, 059 18 

Spišské Bystré (ďalej ako „Miesto dodania“).  

3. Predávajúci je povinný Predmet kúpy riadne nainštalovať a uviesť do prevádzky v lehote 

jeho dodania, uvedenej v Článku III., bod 1. tejto Zmluvy.  

4. Dodanie Predmetu kúpy do miesta dodania potvrdzuje Kupujúci písomne, a to podpísaním 

preberacieho protokolu. V preberacom protokole sa potvrdzuje druh, množstvo, 

vyhotovenie a kompletnosť dodaného Predmetu kúpy podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.  

5. Zistené vady je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu písomnou formou.  

6. Predmet kúpy 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 kúpy a v prípade dodávky iného Predmetu kúpy ako je 

uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, je oprávnený tento Predmet kúpy neprevziať. 

Špecifikácia Predmetu kúpy podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy musí byť zhodná s tovarom 

uvedeným v ponuke predloženej Predávajúcim vo verejnom obstarávaní. 

7. Splnením dodávky Predmetu kúpy sa rozumie dátum jeho riadneho uvedenia do prevádzky 

Predávajúcim v mieste dodania.  

 

Článok  IV. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Kúpna cena Predmetu kúpy je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania 

v súlade s ponukou Predávajúceho, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, ktorú 

v rámci verejného obstarávania predložil takto:  

bez DPH 58 935,73 €  

DPH ...........%  11 787,15 €       

Cena spolu s DPH  70 722,88 €      

2. Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia je daňový doklad – faktúra. Predávajúci bude mať 

právo na fakturáciu po celkovom ukončení diela, t.j. po úspešnom odovzdávacom 

a preberacom konaní diela. Minimálna lehota splatnosti faktúry sa stanovuje na 30 dní odo 

dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani 

zálohu.  

3. Predávajúci zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry, ktoré musia obsahovať 

všetky náležitosti uvedené v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“), zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z pridanej hodnoty“). 

V prípade ak jednotlivé faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné, 

alebo obsahové chyby či nejasnosti, Kupujúci je oprávnený vrátiť ich Predávajúcemu na 

doplnenie, alebo prepracovanie. V takomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti, 

a to odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. 

4. Financovanie predmetu zmluvy bude z prostriedkov obce - Kupujúceho. 

 

Článok V. 

Zodpovednosť za škodu, vady a záručná doba 

1. Predávajúci ručí za vlastnosti Predmetu kúpy počas záručnej doby, ktorá bola stanovená na 

24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania Preberacieho protokolu. 

Predávajúci zodpovedá za to, že Predmet kúpy bude dodaný podľa podmienok tejto 

zmluvy, v súlade s ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní podľa Článku II., bod 2. 

tejto zmluvy, platných právnych predpisov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti 

dohodnuté v tejto zmluve.  
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2. Predávajúci sa zaväzuje, v prípade ak by opravu, servisnú prehliadku, záručnú, preventívnu 

servisnú prehliadku Predmetu kúpy bolo potrebné vykonať mimo miesta jeho dodania, 

zabezpečí jeho dopravu na miesto vykonania takejto prehliadky, opravy na vlastné 

náklady. Uvedené platí rovnako tak aj pre jeho vrátenie na miesto dodania.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady Predmetu kúpy počas záručnej doby, má 

Kupujúci právo požadovať a Predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady Predmetu 

kúpy, a to vrátane, nie však len, všetkých prác spojených s jeho opravami, dodávky 

náhradných dielov nutných k jeho bezchybnému prevádzkovaniu, poradenskej 

starostlivosti o inštalovaný Predmet kúpy, dodávky funkčného príslušenstva k Predmetu 

kúpy.  

4. Záruka na Predmet kúpy podľa tohto článku platí za predpokladu, že Kupujúci Predmet 

kúpy používa a obsluhuje s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií Predávajúceho, 

obsiahnutých v priloženej dokumentácii. Predávajúci neručí za vady spôsobené nesprávnou 

manipuláciou zo strany Kupujúceho.  

5. Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) Predmetu kúpy uplatní bezodkladne 

po ich zistení, najneskôr však do 48 hodín, písomne na mailovú adresu uvedenú v záhlaví 

tejto zmluvy.  

6. Všetky servisné zásahy v záručnej dobe musia byť vykonávané technikom autorizovanej 

servisnej spoločnosti pre ponúkanú značku zariadenia, a to najneskôr do troch (3) 

pracovných dní odo dňa jej nahlásenia Predávajúcemu. 

 

Článok VI. 

Odstúpenie od zmluvy, platnosť zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto 

zmluve, zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej zmluvnej strane, ktorá je porušením 

povinnosti dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 

2. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade ak Predávajúci akýmkoľvek 

spôsobom poruší zmluvné povinnosti.  

3. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 

Kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane.  

4. Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť ak: 

a) Kupujúci v primeranej lehote neposkytne potrebné spolupôsobenie, pričom svojim 

konaním zmarí Predávajúcemu možnosť vykonať plnenie podľa tejto zmluvy. 

b) Vzniknú nepredvídateľné okolnosti na strane Kupujúceho, ktoré zásadne zmenia 

podmienky plnenia tejto Zmluvy a súčasne sa nejedná o okolnosti vylučujúce 

zodpovednosť Kupujúceho.  

c) Je preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie tejto zmluvy 

a súvisiacich činností Kupujúceho. 

5. Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť: 

a) Písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) Odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve. 

6. V prípade pochybnosti sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí (3) 

deň odo dňa jeho odoslania poštou doporučenou zásielkou na adresu sídla druhej zmluvnej 

strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nezapočítava. Odstúpením od zmluvy nie je 

dotknuté právo na náhradu škody.  
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Článok VII. 

Sankcie 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený v prípade akéhokoľvek porušenia 

tejto Kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 250,- 

EUR (dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie Kúpnej zmluvy samostatne.  

2. Zmluvná pokuta je splatná do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

Kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty Predávajúcemu, a to na bankový účet 

Kupujúceho uvedený vo výzve.  

3. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorú 

svojim konaním/nekonaním spôsobil Kupujúcemu Predávajúci, ani nárok Kupujúceho na 

odstúpenie od zmluvy.  

Článok VIII. 

Osobitné ustanovenia 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že: 

a) Nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by 

mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích 

osôb, počas trvania tohto zmluvného vzťahu, a ani po ukončení platnosti tejto Zmluvy,  

b) Informácie a podklady poskytnuté Kupujúcim alebo tretími osobami pre plnenie 

predmetu tejto zmluvy nepoužije na iný účel ako je plnenie tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nepostúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na 

tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. Písomný súhlas za 

Kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny zástupca.  

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, neupravené touto Zmluvou, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi 

platnými na území Slovenskej republiky. 

2. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme a s podpismi oboch 

zmluvných strán na tej istej listine. 

3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto 

skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v 

tomto prípade nahradiť neplatné ustanovenie novým ustanovením, ktoré v čo najväčšej 

miere zodpovedá účelu neplatného ustanovenia. 

4. Zmluvné strany deklarujú svoju vôľu riešiť každý spor týkajúci sa ich práv a povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy prednostne rokovaním a dohodou.  

5. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť 

originálu. Dve (2) vyhotovenie zmluvy obdrží každá zmluvná strana. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, zmluve 

porozumeli, že text zmluvy je jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne 

prejavenej vôle a že zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok 

pre niektorú zo zmluvných strán, čo na znak súhlasu s obsahom zmluvy vyjadrujú 

vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.  

8. Účastníci prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a že uzavretie tejto zmluvy je na 

podklade ich zmluvnej voľnosti pri rešpektovaní platných zákonov.  

9. Zmluva je platná dňom podpisu zmluvných strán a účinná deň po jej zverejnený na 

webovom sídle Kupujúceho.  

10. Kupujúci udeľuje súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so správou, 
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spracovaním a uchovaním osobných údajov pre účely evidencie podľa zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 špecifikácia predmetu zmluvy, 

Príloha č. 2 – ponuka Predávajúceho.  

V Spišskom Bystrom dňa 22.09.2020      V Spišskom Bystrom dňa 22.09.2020 

  

 Predávajúci: Kupujúci: 

 

 

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

  SAGANSPORT, s.r.o. Obec Spišské Bystré 
  Peter Sagan Mgr. Marián Luha 

  konateľ spoločnosti starosta obce 


