
Kúpna Zmluva 

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 

platnom znení, (ďalej len „Zmluva“) 

 

Článok č. 1 

ZMLUVNÉ STRANY 

1.1       Kupujúci: 

Obchodné meno:  Obec Závažná Poruba,  

Sídlo:    ul. Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba 

Zastúpený:   Ing. Pavel Beťko – starosta obce 

 Bankové spojenie, IBAN: SK82 0200 0000 0000 2232 2342 

IČO:            00315915,  DIČ: 2020574930 

e-mail:            starosta@zavaznaporuba.sk 

Oprávnený konať vo veciach zmluvných:  Ing. Pavel Beťko 

Oprávnený rokovať v technických veciach:   Ing. Pavel Beťko, +421 905 625 206 

(ďalej len „kupujúci“) 

a 

 1.2 Predávajúci:  

          Obchodné meno:  EUROGASTROP, s.r.o. 

Sídlo:    Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov 

 Registrácia:              Okresný súd Prešov, oddiel Sro, číslo zápisu: 20057/P

 Zastúpený :    Klára Pribulová, konateľ   

IBAN:     SK33 7500 0000 0040 1335 2724 

IČO/DIČ:           44 137 761, DIČ: 2022594453 

IČ DPH:   SK2022594453 

Tel :            +421 908 980 093 

 e-mail:             pribula@eurogastrop.sk 

Oprávnený konať vo veciach zmluvných:  Klára Pribulová 

Oprávnený rokovať v technických veciach:  Tomáš Pribula 

 (ďalej len „predávajúci“) 

 

PREAMBULA 

Kupujúci a predávajúci po vzájomnej dohode  uzatvorili v súlade s podmienkami obchodného 

zákonníka túto Zmluvu: 

Článok č. 2 



PODKLADY  

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka na dodanie tovaru, ktorá bola 

predložená v postupe verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien 

a doplnkov. Kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-512-003, zadaním zákazky na dodanie tovaru 

s názvom: „Materiálno-technické vybavenie kuchyne materskej školy v  Závažnej 

Porube“ 

2.2 Predávajúci je úspešným uchádzačom v zákazke s názvom „Materiálno-technické 

vybavenie kuchyne materskej školy v  Závažnej Porube“ 

2.3 Miesto dodania: Materská škola Závažná Poruba, Hlavná 139, 032 02 Závažná Poruba 

2.4  Doba dodania tovaru: max. 45 kalendárnych dní od účinnosti tejto Zmluvy. 

Článok č. 3 

PREDMET PLNENIA 

3.1 Predmetom Zmluvy je záväzok predávajúceho riadne a včas dodať kupujúcemu celý 

predmet zákazky v súlade s cenovou ponukou a záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu 

všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa technickej a funkčnej špecifikácie, vrátane 

záručných listov, ktoré budú súčasťou preberacieho protokolu.  

3.2  Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu za podmienok stanovených touto Zmluvou celý 

predmet zákazky, podľa parametrov špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

3.3 Kupujúci sa zaväzuje predmet zákazky špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy -  prevziať 

a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu podľa čl. 4 tejto Zmluvy. 

 

Článok č. 4 

KÚPNA CENA 

4. 1 Kúpna cena za predmet plnenia je stanovená vo výške: 

cena bez DPH:           9 573,50  EUR 

celková cena s DPH:    11 488,20 EUR 

Slovom: jedenásťtisícštyristoosemdesiatosem eur a dvadsať centov  

(ďalej len „Kúpna cena“)  

4. 2 Kúpna cena je cenou za nový, nepoužitý, kompletný a plne funkčný predmet plnenia bez   

akýchkoľvek právnych a faktických vád. V kúpnej cene je zahrnuté dodanie na miesto dodania 

dohodnuté v ods. 2.2. tejto zmluvy, zaškolenie obsluhy v počte min. 3 osôb s odovzdaním 

sprievodnej dokumentácie v slovenskom jazyku pozostávajúcej z návodov na obsluhu a údržbu 

ako aj  zabezpečenie záručného servisu a montáž zariadení.  

4. 3 Cena uvedená v bode 1. tohto článku Zmluvy je určená dohodou v súlade s ustanoveniami   

zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách  v platnom znení.  

4. 4 Kúpna cena bude uhradená naraz na základe faktúry, ktorú vyhotoví predávajúci v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi najskôr v deň dodania predmetu Zmluvy. Faktúra musí 

obsahovať náležitosti ustanovené § 10 ods. 1 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a § 74 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení ich neskorších predpisov. Okrem 

toho faktúra musí obsahovať aj  odvolávku na číslo Zmluvy, podrobný popis predmetu kúpy, 



bankové spojenie a jej súčasťou bude preberací/odovzdávací protokol v zmysle Zmluvy. Na 

faktúre musí byť uvedené, že tovar je dodaný na základe výsledkov verejného obstarávania pre 

zákazku: „Materiálno-technické vybavenie kuchyne materskej školy v  Závažnej Porube“.  

4.5 Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry do 14 kalendárnych dní od prevzatia 

predmetu zákazky.  Za deň zaplatenia sa považuje deň pripísania sumy zodpovedajúcej kúpnej 

cene na účet predávajúceho.  

4. 6 Kupujúci predávajúcemu na dodanie predmetu kúpy zálohu neposkytne.   

Článok č. 5 

VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zákazky prechádza 

z predávajúceho na kupujúceho dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.  

Článok č. 6 

PREVZATIE PREDMETU ZÁKAZKY 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci dodá a pripraví predmet zákazky na prevzatie 

kupujúcemu  najneskôr do 45 dní od účinnosti tejto Zmluvy.   

6.2. O prevzatí predmetu zákazky bude v mieste dodania dohodnutého v  čl. 2 ods. 2.2. tejto 

Zmluvy  spísaný  odovzdávajúci  a preberajúci protokol, ktorý podpíšu zástupcovia 

zmluvných strán oprávnení rokovať vo veciach technických. V prípade, že predmet kúpy 

bude vykazovať zjavné vady a nedostatky, kupujúci má právo prevzatie odmietnuť.   

6.3. Predávajúci odovzdá pri prevzatí predmetu zákazky kupujúcemu všetky potrebné doklady 

na jeho prevádzku a oboznámi kupujúceho s ich všetkými technickými podmienkami a 

jeho každodennou údržbou.  

6.4. Zmluvné strany sa dohodli na záruke na celý  predmet zákazky v dobe 24 mesiacov  odo 

dňa odovzdania a prevzatia, a to na celý predmet zákazky.   

6.5. Predávajúci je povinný k predmetu zákazky dodať kupujúcemu nasledovné doklady:  

 Záručný list 

 Návod na použitie a údržbu  

Článok č. 7 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1. Predmet zákazky špecifikovaný v článku I. tejto Zmluvy je predávajúci povinný dodať    

       kupujúcemu v stave spôsobilom na riadne užívanie.  
 

7.2. Reklamáciu vád predmetu zákazky je možné uplatniť u predávajúceho  ihneď pri preberaní    

 predmetu zákazky riadi sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

7.3. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak 

vady boli spôsobené vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s 

ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok vyplývajúci z tejto Zmluvy.  

7.4. Predávajúci nezodpovedá za vady predmetu zákazky, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, 

ak boli spôsobené úmyselne kupujúcim alebo osobou, ktorej kupujúci umožnil nakladať 

s predmetom zákazky. 

Článok č. 8 

SANKCIE 



8.1.V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, 

kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu  úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 

sumy kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania.  

8.2. V prípade, ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru, je tento povinný 

zaplatiť kupujúcemu  úroky z omeškania vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý deň 

omeškania.  

8.3. V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán odmietne prijatie riadneho plnenia druhej 

strany, má druhá strana právo žiadať náhradu škody, ktorá jej takýmto konaním 

preukázateľne vznikla. V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán akýmkoľvek 

spôsobom znemožní druhej strane plnenie povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy, má druhá 

strana právo žiadať náhradu škody, ktorá jej takýmto konaním preukázateľne vznikla.  

Článok č. 9 

VYŠŠIA MOC 

9.1.Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie 

zmluvných záväzkov, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa pokladajú 

okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí Zmluvy v dôsledku stranami nepredvídateľných a 

neodvrátiteľných udalostí mimoriadnej povahy a ktoré majú bezprostredný vplyv na plnenie 

zmluvných záväzkov účastníkov.  

9.2. V prípade vyššej moci sa predlžujú lehoty ku splneniu zmluvných záväzkov o dobu, po 

ktorú budú účinky a následky vyššej moci trvať.  

9.3. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, je povinná o tom najneskôr do 72 hodín 

po jej vzniku a do 72 hodín po jej ukončení písomne upovedomiť druhého účastníka 

Zmluvy. Ak nebudú tieto lehoty dodržané, nemôže sa zmluvný účastník vyššej moci 

dovolávať.  

9.4. V prípade, ak predĺženie lehoty v dôsledku vyššej moci by malo byť viac ako šesť týždňov, 

druhá zmluvná strana je oprávnená  od zmluvy odstúpiť.  

Článok č. 10 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1. Ostatné vzťahy vzniknuté a neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi.  

10.2.Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť 

nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, avšak až po 

nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku z fondov EÚ.  

10.3. Predávajúci má povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho 

s dodávaným tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

finančného príspevku a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

10.4. Podpisovanie Zmluvy sa vykoná tak, že k v Zmluve uvedenému názvu každej zmluvnej 

predávajúceho sa uvedie celé menu a funkcia štatutárnych zástupcov zmluvných strán 

a ich podpisy. V prípade podpisovania Zmluvy splnomocnencom bude tento  

neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  

10.5. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len vzájomnou písomnou 

dohodou oboch zmluvných strán. 



10.6. Táto Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží po dvoch rovnopisoch.  

10.7. Táto Zmluva bola vyhotovená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez akéhokoľvek 

nátlaku ako prejav skutočnej vôle zmluvných strán. Zmluvné strany svojimi podpismi 

potvrdzujú, že si ju prečítali a že súhlasia s jej obsahom.  

 

V Závažnej Porube, dňa .......................           V..............................., dňa ........................ 

    

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

           Ing. Pavel Beťko                                                       Klára Pribulová 

              starosta obce konateľ 

 

 

Prílohy  

Príloha č. 1 – Technická špecifikácia celého predmetu zákazky 


