
Kúpna zmluva č. 14/2020 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj len ako „Zmluva“) 
m e d z i : 

 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

 

Predávajúci: 

Obchodné meno: Mgr. Jiří Potůček 

Sídlo:   Hertvíkovice 104, 541 01 Trutnov, Česká republika 

IČO:   65700651 

IČ DPH:  CZ7407283587 

Číslo účtu:   

 

 

Kupujúci: 

Obchodné meno: Záhradnícke a rekreačné služby 

Sídlo:   Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika 

IČO:   00 183 075 

DIČ:   2020459221  

IČ DPH:  SK2020459221 

Číslo účtu:  SK36 7500 0000 0040 1718 9020 

Kontaktné osoby vo veciach technických:    Andrej Dubovický 

   

 

II. Predmet zmluvy 

 

 

2.1. Predmetom zmluvy je predaj snežného skútra ALPINA SUPERCLASS 1,2L VVT 12 

presne špecifikovaného v cenovej ponuke č. N_01/2020_REV_1 spolu s vibračným 

hydraulickým stopovacím zariadením F-250, šírka finišera 250cm a dopravou na miesto 

určenia Banská Bystrica. 

2.2. Kupujúci pri výbere predávajúceho tovaru – snežného skútra na úpravu bežeckých 

lyžiarskych tratí použil postup verejného obstarávania – Výzva na predloženie cenovej 

ponuky pre zákazku 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, ktorého 

úspešným uchádzačom sa stal dodávateľ. Názov zákazky: „Nákup snežného skútra na úpravu 

bežeckých lyžiarskych tratí“. 

 

 

 

III. Kúpna cena 

 

3.1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene snežného skútra ALPINA 

SUPERCLASS 1,2L VVT 12, stopovacieho zariadenia F-250 a dopravy na miesto určenia 

ako celku v sume 35.640,- €, slovom tridsaťpäťtisícšesťstoštyridsať eur, bez DPH. Výšku 

DPH odvedie kupujúci v tuzemsku podľa platných zákonných predpisov 

 



IV. Platobné podmienky 

 

4.1. Kúpna cena bude kupujúcim uhradená na základe vystavenej faktúry v celkovej sume bez 

DPH. Faktúra v sume 35 640,-€ je splatná pred dodaním predmetu zmluvy a to do 15.2.2020. 

 

 

V. Doba dodania 

 

5.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v termíne najneskôr do 20.2.2020. 

 

 

VI. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 

6.1 V prípade omeškania úhrady faktúry je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho úrok 

z omeškania vo výške 0,05% za každý začatý deň, pričom berie do úvahy dĺžku trvania 

cezhraničného prevodu, ktorý môže trvať 2-3 dni. 

 

6.2 V prípade nedodržania termínu dodania sa predávajúci zaväzuje uhradiť kupujúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 500,-€ a úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý začatý deň 

omeškania. 

 

 

VII. Osobitné ustanovenia 

7.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju podpísali. Zmluvne strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe ich 
slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ich 
zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak 
súhlasu zmluvu podpisujú. 

7.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho 

zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 

na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia.  

7.3 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia dostane kupujúci 

a jedno jej vyhotovenie dostane predávajúci. 

 

 

Temný Důl, 29.01.2020     Banská Bystrica, 29.01.2020 

 

 

 

____________________________   _______________________________ 

  Predávajúci       Kupujúci 


