
KÚPNA ZMLUVA č. 19082021/01 

 

uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 

Obchodné meno:  Obec Hrochoť 

Sídlo:    Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37  Hrochoť 

V jeho mene konajúci:    Bc. Marian Mazúch  

Oprávnený rokovať vo veciach:  

a) zmluvných                   

Bankové spojenie:       Prima Banka 

IBAN:                   SK51 5600 0000 0012 0261 0020 

IČO:    00313475 

DIČ:     2021115855 

IČ DPH:    - 

Internetová adresa:  https://www.hrochot.sk/ 

 

(ďalej len „kupujúci“) 

 
a 

 

Obchodné meno:     UNIAGRO, s.r.o.  

Zapísaný v:                  Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 3282/S 

   

Sídlo:                        SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina   

Zastúpená:                    Ing. Pavlom Červeným    

IČO:                       31643949    

IČ DPH:           SK2020471365   

Bankové spojenie:       UniCredit Bank, pobočka Zvolen   

IBAN:                         SK74 1111 0000 0066 1678 2001    

E-mail:                        cerveny@uniagro.sk    

Tel:                          +421 917 147 944    

Fax:                    ---    

Internetová adresa:        www.uniagro.sk   

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

(kupujúci a predávajúci ďalej spolu ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana") 

 
PREAMBULA 

 

Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom 

predmetu ,, Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Hrochoť“ 

 

I. PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom zmluvy je dodávka tovaru podľa nasledovnej špecifikácie a kúpnej ceny:  

- drvič drevnej hmoty: NEGRI C14 TN,  cena bez DPH: 11 990,-EUR 

- mulčovač: KUBOTA SE 2230P,  cena bez DPH: 11 869,-EUR 

2. Predmet Zmluvy bude spolufinancovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu 

z Environmentálneho fondu. 

3. Súčasťou dodania požadovaného tovaru je aj doprava na miesto dodania a odovzdanie dokladov 

potrebných na užívanie predmetu zmluvy a výkon vlastníckeho práva kupujúceho. Záväzok 

predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený až riadnym splnením záväzkov podľa tohto ods. 

zmluvy. 

 

 

 

II. MIESTO A ČAS DODANIA 

 

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je: Obec Hrochoť 



2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy najneskôr  

do  15.11.2021. 

 

III. PODMIENKY DODANIA 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje tovar zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým spojené sú už 

zahrnuté v kúpnej cene. Tovar musí byť dodaný, príp. zabalený takým spôsobom, ktorý dostatočne 

zabezpečí jeho ochranu a uchovanie. 

2. Pri odovzdaní a prevzatí tovaru podpíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení zástupcovia v mieste 

dodania preberací protokol/dodací list, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne: dátum odovzdania 

a prevzatia tovaru, záznam z prvej vonkajšej obhliadky tovaru, súpis zjavných vád zistiteľných  na 

tovare zistiteľných pri vonkajšej obhliadke. 

3. Spolu s tovarom je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k nej vzťahujú 

a ktoré sú potrebné na užívanie a na výkon vlastníckeho práva. 

4. Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne 

práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby predmet zmluvy 

plnil sám. 

5. V prípade neuvedenia subdodávateľov v zmluve musí celý predmet zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy 

dodať predávajúci. Predávajúci uvedie všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  

6. Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi kupujúcemu.  

7. Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia kupujúcim formou 

dodatku k tejto zmluve. 

 

IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 

- Cena celkom bez DPH: 23 859,-EUR 

- DPH 20 %: 4 771,80,-EUR 

- Cena celkom s DPH: 28 630,80,-EUR 

2. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním tovaru a prevodom 

vlastníckeho práva, vrátane nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania, poistenie a pod. 

3. Dohodnutú kúpnu cenu nemožno meniť.  

4. Kúpnu cenu za tovar sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry riadne vystavenej 

predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru po splnení záväzku 

v rozsahu podľa čl. I. tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 

kupujúcemu, a to prednostne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre, 

prípadne iným spôsobom v súlade s platným právom. 

5. Predávajúci je povinný najneskôr ku dňu vystavenia faktúry odovzdať kupujúcemu záručný list a iné 

relevantné doklady. 

6. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o 

dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že výška kúpnej ceny na faktúre bude 

nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo 

k nej nebude priložená príloha podľa ods. 6 vyššie, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu 

na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej 

opätovnom doručení kupujúcemu. 

 

 

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

 

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy v množstve a akosti podľa podmienok tejto 

zmluvy a plne spôsobilý na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy tovaru. Predávajúci sa 

zaväzuje, že tovar ku dňu dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi 

právami tretích osôb a že zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

technickými normami stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako 

aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má 

tovar vady. 

2. Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva 

škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá 



aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, ak je vada 

spôsobená porušením povinností predávajúceho. 

3. Predávajúci týmto poskytuje na tovar záruku v dĺžke podľa typu tovaru, najmenej však po dobu 24 

mesiacov. Záručná doba na konkrétny tovar bude uvedená v záručnom liste, ktorý bude súčasťou 

odovzdávajúcej dokumentácie. Záručná doba začína plynúť dňom dodania predmetného tovaru 

predávajúcim do miesta dodania. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že tovar 

bude po dojednanú dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný účel a bude bez vád. 

4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci tovar užívať pre vady, za ktoré zodpovedá 

predávajúci. 

5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom. 

 

 

VI. OZNÁMENIE VÁD A NÁROKY Z VÁD POČAS ZÁRUČNEJ DOBY 

 

1. Vady tovaru je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich 

zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie 

postačí uplatniť reklamáciu faxom, resp. emailom. 

2. Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady tovaru predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie 

vady v zmysle jeho plného sfunkčnenia na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do 

siedmich pracovných dní od nahlásenia vady. 

3. Ak predávajúci neodstráni vadu alebo neposkytne náhradný tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, 

ktorú mu kupujúci určil, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, 

kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

4. Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dôsledku toho, že tovar mal vady. 

Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu ne pravdivosťou a/alebo 

neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto časti zmluvy. 

 

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

1. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší 

zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je uvedené v tejto 

zmluve, najmä, nie však výlučne, nedodanie tovaru v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a 

v kvalite podľa dohodnutých podmienok a jej neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, 

ako aj neodstránenie vád predmetu kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

2. Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a parametre požadované kupujúcim v procese 

obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu škody, ktorá mu 

v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenou podľa čl. 

IV. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral tovar u iného dodávateľa z dôvodu 

nesplnenia podmienok predávajúcim týkajúcich sa parametrov predmetu zmluvy. 

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu 

cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 90 dní od uplynutia dojednanej 

lehoty splatnosti. 

4. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy oprávneným 

účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 

vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, 

zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie súdu v Slovenskej republike príslušnému podľa 

procesných predpisov SR. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy (hmotnoprávne 

aj procesné) z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

3. Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného 

zmluvnými stranami. 

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy na 

inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 



5. Jednotlivé ustanovenia každého článku a odseku tejto zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a 

neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s 

výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto 

neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byt' oddelené od ostatných príslušných 

ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť 

bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná 

časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky 

kroky potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné 

ustanovenie v súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí. 

6. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby; 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) 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 písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

 

Príloha č. 1 – Rozpočet 

Príloha č. 2 – Návrh kritérií ( predložená ponuka ) 

 

8. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží jedno vyhotovenie zmluvy a 

predávajúci obdrží jedno vyhotovenie zmluvy. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že 

zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

10. Táto Zmluva je platná jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení 

odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že bude medzi kupujúcim a Environmentálnym fondom 

uzavretá zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na predmet tejto zmluvy.   

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali na základe slobodnej vôle, vedome a bez 

nátlaku akejkoľvek osoby a svojim podpisom vyjadrujú súhlas s jej plným znením. 

 

 

 

 

 

V Zvolenská Slatina, dňa:  19.08.2021   V Zvolenská Slatina, dňa:  

19.08.2021 

 

Predávajúci:       Kupujúci: 

 

 

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

       

 

 


