
KÚPNA ZMLUVA č. 4/2021 

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 

 

uzatvorená medzi: 

 

Kupujúci: 

 

  Obchodné meno: Záhradnícke a rekreačné služby 

  Sídlo:  Švermova 45, Banská Bystrica 
  Zastúpený: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ organizácie 
  IČO:  00183075 

  Bankové spojenie:  

  IBAN:  

  Kontaktná osoba: Ing. Martin Majling 

  Telefon: +421907901347 

  E – mail: martin.majling@zaaresbb.sk 

 

a 

 

Predávajúci:  

Obchodné meno: TSM SLOVAKIA s.r.o. 

Adresa: Nešporova 1252/2, 036 01  Martin 

Zastúpený: Ing. Ivan Haliena, konateľ 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 52231/L  

Bankové spojenie:  

IBAN:  

IČO: 45331294 

DIČ: 2022942845 

IČ DPH: SK2022942845 

Tel.: 0907 843 675 

  e-mail: haliena@tsm.sk 

 

 

Preambula 

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy 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 predávajúci. Názov zákazky: „Malý úžitkový sklápač – 2 ks“.  

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom zmluvy je dodanie nového úžitkového motorového vozidla Piaggio Maxxi 

s trojstranným sklápačom a vozidla Piaggio Maxxi s pohonom 4x4 s trojstranným sklápačom, 

vrátane dodania a zaškolenia obsluhy v mieste dodania uvedeného v článku III. tejto zmluvy. 

Špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

 

1.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v Čl. I. bod 1.1. 

zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa Čl. II. tejto 

zmluvy. 

 

 

 

 



 

Čl. II 

Kúpna cena 

 

2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov ako cena maximálna s možnosťou jej zmeny podľa Čl. II. bodu 2.5 

zmluvy. 

2.2. Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov.  

2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. I. bod 1.1 zmluvy: 

 

Vozidlo 1: Piaggio Porter Maxxi  s trojstranným sklápačom 

Cena bez DPH      21.690  EURO 

DPH 20 %     4.338  EURO 

Celková cena       26.028  EURO 

 

Vozidlo 2: Piaggio Porter Maxxi 4x4 s trojstranným sklápačom 

Cena bez DPH      29.590  EURO 

DPH 20 %     5.918  EURO 

Celková cena       35.508  EURO 

 
  

2.4. Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

2.5. Zmena ceny podľa Čl. II bod 2.1 zmluvy je prípustná:  

- pri zmene výšky zákonnej sadzby DPH. 

 

 

Čl. III 

Čas plnenia a miesto dodania 

 

3.1.   Čas plnenia tejto zmluvy je do 60 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

  

3.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný 

a neprekročiteľný s výnimkou:   - zásahov spôsobených vis major. 

 

3.3 Predávajúci odovzdá  predmet kúpy v sídle kupujúceho: Švermova 45, Banská Bystrica. 

Zaškolenie obsluhy sa uskutoční na mieste odovzdania. 

 

 

Čl. IV 

Platobné a fakturačné podmienky 

 

4.1. Predávajúci sa dohodol s kupujúcim na uhradení zálohovej platby 40% z hodnoty predmetu 

plnenia pri objednaní vozidiel, na základe vystavenej zálohovej faktúry. 

 

4.2. Kupujúci uhradí zostatok 60% kúpnej ceny predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy alebo jej 

časti  na základe faktúry vystavenej predávajúcim.  

 

4.3. Faktúra bude odovzdaná pri dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. VII. 

 

4.4. Faktúra je splatná do 7 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

 

 

 

 



 

Čl. V 

Zabezpečenie záväzkov 

 

5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť 

úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

 

5.2. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy má kupujúci právo 

uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý začatý deň 

omeškania z kúpnej ceny.  

 

Čl. VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

6.1. Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne 

v bezchybnom stave.   

 

6.2. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom termíne 

v mieste dodania  podľa Čl. III bodu 3 tejto zmluvy.  

 

 

Čl. VII 

Prevod práv 

 

7.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa Čl. I tejto zmluvy je podpísanie a prevzatie predmetu 

kúpy kupujúcim. 

 

7.2.  Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu  kúpy 

a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy. 

 

7.3.  Predávajúci a kupujúci sa vzájomne dohodli, že predávajúci bezodkladne po uhradení kúpnej    

ceny odovzdá technický preukaz od vozidla. 

 

 

Čl. VIII 

Zodpovednosť za vady 

  

8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa Čl. 1 tejto zmluvy má v čase prevzatia 

zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť 

jeho využitia. 

 

8.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak 

boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným výrobcom, 

resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.  

 

8.3. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe. 

 

8.4.  Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať        

náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu vyhotoveného a podpísaného 

zmluvnými stranami. 

 

8.5.  Záručná doba je 24 mesiacov. 

 

 

 



 

Čl. IX 

Zánik zmluvy 

 

9.1. Ak zmluvná strana z poruší závažným spôsobom povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá 

zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť. 

 

 

 

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

 

10.1. Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy zmluvných strán, vrátane 

prípadných sporov riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 

všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

10.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť 

podpísané zmluvnými stranami. 

 

10.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom 

rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola 

podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

10.4.  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. 

 

10.5. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2 

rovnopisy. 

 

 

 

Kupujúci     Predávajúci  

 

V Banskej Bystrici,  dňa 15.02.2021      V Martine, dňa 11.2.2021 

 

 

 

 

 

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

           PhDr. Ivan Šabo                              Ing. Ivan Haliena   

         riaditeľ organizácie                    konateľ spoločnosti 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 


