KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov
I.
Zmluvné strany:
1. Predávajúci:
Adresa:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:

Veríme v Zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti
46167145
2023253034
SK2023253034
ČSOB, a.s.
SK37 7500 0000 0040 1361 2418
+421 917 353 656

(ďalej označovaný ako „predávajúci “)

2.

Kupujúci:
Zastúpený :
Sídlo organizácie:
Telefón:
e-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Obec Myslina
Helena Podolinská, starostka obce
Myslina č. 19, 066 01 Humenné
057/7754990
obexmyslina@gmail.com
00323268
2021232774
obec nie je platcom DPH
(ďalej označovaný ako „kupujúci“)
II.
Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky na dodanie tovaru
s názvom: „Vybudovanie detského ihriska v obci Myslina“ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ (verejný obstarávateľ) na obstaranie predmetu
tejto zmluvy použil postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní.
III.
Predmet zmluvy
1.

Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar – detské ihrisko (ďalej len
„tovar“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje za riadne
dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Bližšia špecifikácia tovaru je uvedená
v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
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IV.
Miesto a čas dodania tovaru
1.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v zmysle opisu predmetu zákazky na
objednávateľom určené miesto v obci Myslina do 5 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

2. Pri odovzdaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa
na predmet kúpy vzťahujú (najmä však záručný list, návod na obsluhu v slovenskom jazyku,
oprávnenie servisného technika od výrobcu na vykonávanie servisu a zaškolenia).
V.
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Kúpna cena je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:
Cena bez DPH:
16.614,00,- EUR
DPH (20 %):
3.322,80,- EUR
Cena s DPH:
19.936,80,- EUR pozn. devätnásťtisícdeväťstotridsaťšesť eur
a osemdesiat centov
Kúpna cena je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhláškou MF SR č.87/1996 Z. z.. Kúpna cena je konečnou cenou, zahŕňa všetky
náklady spojené s dodaním tovaru na miesto určenia, montážou a zaškolení personálu.
2. Predávajúci predloží faktúru kupujúcemu po riadnom dodaní tovaru. Dokladom pre vystavenie
faktúry bude preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami pri odovzdaní tovaru
kupujúcemu.
3. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a obsahovať:
a) označenie dodávateľa a objednávateľa podľa § 3a Obchodného zákonníka - názov, sídlo, IČO,
DIČ, IČ DPH,
b) číslo zmluvy,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum dodania zdaniteľného plnenia,
e) dátum vyhotovenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti,
f)

fakturovaná peňažná suma,

g) sadzba dane, výška dane spolu v EUR,
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
i)

označenie tovaru,

j)

pečiatka a podpis dodávateľa.

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, kupujúci je
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne
plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu.
5. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní od doručenia faktúry kupujúcemu. Kúpna cena je
zaplatená odpísaním platby z účtu kupujúceho.
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VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v požadovanom rozsahu a kvalite. Tovar musí byť nový a
nepoužívaný a nesmú sa na neho vzťahovať práva tretej strany.
2. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, že nie je v súlade s predloženou
ponukou predávajúceho a podmienkami tejto zmluvy.
3. Ak dodávateľ dodá tovar po zmluvne dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05
% z dohodnutej kúpnej ceny za každý začatý deň omeškania.
4. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou ceny, má dodávateľ právo na zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania z výšky neuhradenej sumy.
5. Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej nesplnením zmluvných
povinností.
6. Predávajúci zodpovedá za prípadné vady dodaného tovaru a za škodu tým spôsobenú kupujúcemu
v súlade s ustanoveniami § 422 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
7. Vlastníctvo tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a
informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa osobitných zákonov.
VII.
Vyššia moc
1. Za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy sa nebude považovať také porušenie, pri ktorom
plneniu záväzkov zabránili akékoľvek okolnosti zapríčinené vyššou mocou, ktoré vznikli až po
podpísaní zmluvy oboma Zmluvnými stranami.
2. Pojem „vyššia moc“, tak ako je použitý v Zmluve, znamená nehody bez ľudského zavinenia, štrajky
alebo iné priemyselné nepokoje, činy verejného nepriateľa, teroristické činy, vyhlásené a
nevyhlásené vojny, blokády, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia, búrky,
zásahy bleskom, záplavy, povodne, zosuvy pôdy po dažďoch, občianske nepokoje, výbuchy a iné
podobné nepredvídané udalosti, ktoré sa vymykajú kontrole a ktoré sa nedajú prekonať ani s
využitím maximálneho úsilia.
3. Zmluvné strany sú povinné prijať všetky dostupné opatrenia, aby sa škody spôsobené vyššou
mocou znížili na minimum.
4. Ak nastane na strane niektorej zo zmluvných strán prípad „vyššej moci“, je táto zmluvná strana
povinná o tejto skutočnosti bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu, vrátane podstaty,
predpokladanej dĺžky a očakávaného dopadu prípadu, a to prostredníctvom doporučeného listu s
doručenkou.
VIII.
Zaškolenie kupujúceho
1. Predávajúci sa zaväzuje pri dodaní a odovzdaní predmetu zmluvy kupujúcemu zabezpečiť v mieste
plnenia na vlastné náklady zaškolenie kupujúceho, resp. ním poverených osôb (obsluhu) na
prevádzku predmetu zmluvy v plnom rozsahu tak, aby kupujúci mohol užívať predmet tejto
zmluvy na účel, na ktorý je určený, vrátane poučenia o hlavnom nastavení tovaru, bezpečnej
prevádzke a správnej starostlivosti oň.
2. Zaškolenie obsluhy bude prebiehať v slovenskom jazyku.
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IX.
Záruka a servis
1. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru špecifikovaného v článku III tejto zmluvy. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá predávajúci iba vtedy, ak boli spôsobené
porušením jeho povinností - nedodržaním platných technických noriem, všeobecne záväzných
právnych predpisov a technologických postupov. Záručná doba na tovar sa dojednáva na 36
mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia tovaru objednávateľom. Záručná
doba na drevené a kovové časti je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia
celého diela objednávateľom. Pre uplatnenie vád tovaru platia ustanovenia § 436 - § 441
Obchodného zákonníka.
2. Záruka neplatí, ak kupujúci nedodrží postupy zaobchádzania s tovarom, ktoré určil výrobca.
Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia, ktoré spôsobil kupujúci úmyselne, resp. nesprávnou
manipuláciou s predmetom zmluvy.
3. Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na servisný úkon do 24 hodín od nahlásenia poruchy. Zároveň sa
predávajúci zaväzuje odstrániť záručné vady tovaru v lehote najneskôr do 10 pracovných dní od
uplatnenia reklamácie kupujúcim. Nahlásenie poruchy bude realizované formou e-mailu na
adresu, ktorú predávajúci uvedie v odovzdávacom protokole. V prípade omeškania nástupu na
servisný úkon má kupujúci nárok uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR (slovom dvesto
eur) za každý deň omeškania. Za servisný úkon sa nepovažuje obhliadka vadného zariadenia. Ak
predávajúci neodstráni vady zariadenia ani do 10 pracovných dní, má kupujúci nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 500,00 Eur za každý deň omeškania.
X.
Skončenie zmluvného vzťahu
1. Zmluvné strany sa dohodnú, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
a) písomnou dohodou
b) odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných ustanovení ktoroukoľvek
zo zmluvných strán.
2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa bude považovať okrem porušenia zákonných
ustanovení aj omeškanie zo strany dodávateľa s dodaním tovaru o viac ako 30 dní.
3. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
4. Kupujúci si zároveň vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s predávajúcim
v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy, a výsledky administratívnej finančnej kontroly
verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú
financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovaru.
XI.
Riešenie sporov
1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
- Kúpna zmluva,
- Výzva na predkladanie ponúk (vrátane príloh),
- Ponuka (vrátane návrhu ceny),
- Všeobecné technické podmienky.
2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo
zmluvných strán o rozhodnutie súd.
3. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať
príslušný súd SR.
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Článok XII..
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci
po zverejnení Zmluvy.
Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy sa vykonajú formou očíslovaných písomných dodatkov, inak
sú neplatné.
Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a právnymi predpismi SR.
Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každej zo zmluvných strán sú určené po
dva rovnopisy.
Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok, jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú
prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Trenčíne, 12.04.2022

V Mysline, dňa 20.04.2022

Predávajúci:

Kupujúci:

......................................................
Tomáš Kyselica,
konateľ spoločnosti

.....................................................
Helena Podolinská,
starostka

Prílohy:
Príloha č. 1: Podrobná špecifikácia tovaru v zmysle cenovej ponuky predávajúceho zo dňa
7. 0 4 . 2 0 2 2
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