
Kúpna zmluva  
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení 
neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení 

 
čl. I. 

Zmluvné strany 
 

Kupujúci:   
Názov:   PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.    
Sídlo:    059 06 Červený Kláštor 93 
Zastúpenie:   Ing. Jozef Hrivko, konateľ 
Označenie registra:  Obchodný register Okresného súdu Prešov 
Číslo zápisu:   Oddiel Sro, vložka č. 14831/P 
IČO:    36492540  
DIČ:    2021822968  
IČ DPH:    SK 2021822968 
bank. spoj.:     
Kontaktná osoba:     
Tel.:     
Fax:     
E-mail:     
 (ďalej len: „Kupujúci“) 
 
Predávajúci: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
Označenie registra: 
Číslo zápisu: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail:  
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne) 
(ďalej len: „Predávajúci“) 

 

čl. II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar podľa bodu 2., 
(ďalej len: „predmet kúpy“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a záväzok 
Kupujúceho riadne dodaný predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.   
 

2. Predávajúci  predáva Kupujúcemu za podmienok uvedených v tejto zmluve do výlučného vlastníctva 
predmet kúpy a to: 

6 kusov nových malých plavidiel – drevených pltí slúžiacich na prepravu osôb na vodnej ceste 
podľa technických požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 02.10.2015. 

3. Predávajúci sa zaväzuje, že bude vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy a v súlade so súťažnými 
podkladmi a s ponukou, ktorú Predávajúci predložil Kupujúcemu ako uchádzač v zákazke podľa § 9 
ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov: „Goralská osada - plte“ a ktorá je uložená u Kupujúceho ako súčasť 
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dokumentácie o tejto zákazke. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom 
zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám  navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich 
považujú za súčasť tejto zmluvy.      

 čl. III. 
Kúpna cena  

 
1. Kúpna cena bola určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov ako cena pevná a to predstavuje:  
 

Kúpna cena za celý predmet kúpy (t. z. za všetok tovar uvedený v čl. II tejto zmluvy pri množstvách 
tam uvedených) celkom:  
 

Cena bez DPH: ........................ €, slovom (................................................................ Eur) 
DPH: ....................................... €, slovom (................................................................. Eur) 
Cena  s   DPH: ........................ €, slovom (................................................................. Eur) 

  
Z toho: 
 
 Cena bez DPH za jednu plť: ................................... €, slovom (................................................................ Eur) 
 DPH za jednu plť: ....................................... €, slovom (................................................................. Eur) 
 Cena s DPH za jednu plť: ....................................... €, slovom (................................................................. Eur) 
  

 
2. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie tejto zmluvy (napr. náklady 

Predávajúceho na zabalenie predmetu kúpy pri doprave, jeho doprava, inštalácia, ak sa vyžaduje 
a pod.) 
 

3. Kúpna cena bude uhradená Predávajúcemu nasledovne: Predávajúci po každom termíne dodania 
podľa bodu 2 článku IV. Miesto a čas dodania vystaví a doručí Kupujúcemu faktúru do 15 dní odo dňa 
dodania. Podkladom pre vystavenie faktúry bude preberací protokol potvrdený oboma zmluvnými 
stranami podľa bodu 4. Článku IV. Splatnosť faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní od jej 
doručenia Kupujúcemu. 

 
4. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky a 

EÚ. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, ak 
faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Kupujúci je oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu na 
doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 
plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Kupujúcemu. Prílohou každej faktúry musí byť vždy aj 
protokol podľa čl. IV ods. 5 tejto zmluvy. 

 
čl. IV. 

Miesto a čas dodania 
 

1. Miesto dodania predmetu zmluvy – tovaru je: PIENSPOL TRAVEL, s.r.o., 059 06 Červený Kláštor 93, 
pokiaľ nebude určené Kupujúcim najneskôr deň pred dodaním predmetu kúpy alebo jeho časti inak 
(Kupujúci má právo jednostranne upraviť miesto dodania v okruhu do 30 km od pôvodného miesta 
dodania).   
 

2. Predmet kúpy bude dodaný po častiach do miesta dodania podľa nasledovného rozpisu:  
 
Termín dodania 1: 31.06.2016 
Počet kusov predmetu kúpy: dva (2) 

 
Termín dodania 2: 31.05.2017  
Počet kusov predmetu kúpy: dva (2) 
 
Termín dodania 3: 31.05.2018 
Počet kusov predmetu kúpy: dva (2) 
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V prípade, ak by termín dodania podľa tohto bodu predchádzal nadobudnutie účinnosti zmluvy 
podľa bodu 2. článku VIII., prvý termín dodania bude najneskôr 90 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy.  

 
3. Každá časť predmetu kúpy dodaná podľa rozpisu uvedeného v bode 2. tohto článku musí byť 

samostatne funkčná a spôsobilá na prevádzku v zmysle platných právnych predpisov, podmienok 
výzvy na predkladanie ponúk a predloženej cenovej ponuky.  
 

4. Predávajúci vyhotoví a v deň odovzdania predloží Kupujúcemu preberací protokol pre každý termín 
dodania samostatne, v ktorom zmluvné strany vyznačia najmä jednotlivé časti predmetu kúpy, ich 
identifikačné čísla alebo iné znaky umožňujúce jednoznačné určenie častí predmetu kúpy, množstvá, 
dátum a miesto preberania, mená a priezviská oprávnených osôb a ich podpisy. Dňom vyznačeným 
na preberacom protokole vzniká Predávajúcemu nárok na vystavenie faktúry podľa článku III.  

 
5. Osobou oprávnenou potvrdiť prevzatie predmetu kúpy je ......................................................................................... 

 
6. Dňom potvrdenia preberacieho protokolu prechádza na Kupujúceho vlastnícke právo k predmetu 

kúpy, ako aj nebezpečenstvo škody na predmete kúpy. 
 

čl. V 
Osobitné ustanovenia 

1. Predávajúci je povinný najneskôr v deň, kedy dodá predmet kúpy Kupujúcemu predložiť 
Kupujúcemu pasporty, záručné listy, návody na obsluhu v slovenskom jazyku, zápisnice a osvedčenia 
o vykonaných skúškach, certifikáty a atesty, správy o vykonaných odborných skúškach a odborných 
prehliadkach a skúškach, prevádzkové poriadky a ostané doklady súvisiace s predmetom zmluvy, 
z ktorých je zrejmé najmä, avšak nielen, že predmet kúpy je spôsobilý na prevádzku na vodných 
cestách za účelom, pre ktorý je vyhotovený, spĺňa všetky technické predpisy a spĺňa technické 
parametre požadované Kupujúcim.  

 

2. Predávajúci berie na vedomie, že značná časť finančných prostriedkov na zaplatenie kúpnej ceny 
bude poskytnutá z verejných rozpočtov (najmä z prostriedkov Európskej únie a Štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky) a preto s nakladaním s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim. 
Predávajúci je preto povinný strpieť výkon kontroly a/alebo auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi riadiacim orgánom a Kupujúcim, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

 

 
čl. VI. 

Záručná doba a vady  
1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v 

zmluve. 
 
2. Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa vyznačeného na preberacom 

protokole o dodaní predmetu kúpy.     
 
3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania Kupujúcemu. Za 

vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu kúpy zodpovedá Predávajúci vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností. Ustanovením tohto bodu sa nemôže Predávajúci zbaviť 
zodpovednosti za vady vzniknuté z výroby alebo prevádzky v dôsledku nedostatočnej kvality veci.  

 
4. V prípade, že sa počas záručnej doby zistí vada na predmete kúpy, Kupujúci písomne upozorní 

Predávajúceho na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Kupujúci právo 
požadovať a Predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.  

 
5. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu bezplatne v mieste umiestnenia predmetu kúpy 

a poskytnúť primeranú reakciu na reklamovanú vadu do 12 hodín od jej nahlásenia Predávajúcemu.  
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Predávajúci sa ďalej zaväzuje nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady najneskôr do 24 hodín od 
jej nahlásenia a odstrániť reklamovanú vadu najneskôr do 48 hodín od jej nahlásenia.  

 
6. Uplatnením reklamácie sa rozumie doručenie reklamácie Predávajúcemu (stačí zaslanie e-mailu 

Predávajúcemu na adresu uvedenú v čl. I tejto zmluvy, pokiaľ nebude oznámený iný mail).  

 
čl. VII 

Zmluvné pokuty, náhrada škody, odstúpenie od zmluvy 
 

1. V prípade, ak Predávajúci nedodá predmet kúpy v súlade s touto zmluvou v termínoch uvedených 
v čl. IV ods. 2 tejto zmluvy, má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny časti 
predmetu kúpy, ktorej sa omeškania týka za každý, aj začatý deň omeškania s dodaním riadneho 
predmetu kúpy, resp. jeho  časti. Kupujúci má zároveň nárok na náhradu škody, ktorá by mu vznikla 
z dôvodu omeškania Predávajúceho s dodaním predmetu kúpy alebo jeho časti a to v plnej výške 
vzniknutej škody.  
 

2. V prípade nedodržania lehôt uvedených v čl. VI tejto zmluvy, má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu 
vo výške 0,1% z celkovej ceny predmetu kúpy za každý aj začatý deň omeškania.  

 
3. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá  vznikla 

v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda 
prevyšuje výšku zmluvnej pokuty (t.z. nárok na náhradu škody je zachovaný v plnej výške). 

 
4. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana poruší akúkoľvek povinnosť, ktorá zmluvnej strane 

vyplýva z tejto zmluvy alebo zo súťažných podkladov iným spôsobom ako je uvedené v tomto článku, 
je povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 330,- €, ak táto zmluva neurčuje 
inú výšku zmluvnej pokuty. 

 
5. V prípade ak bude Kupujúci v omeškaní s platením faktúr podľa tejto zmluvy, Predávajúci má nárok 

na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 

6. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo 
strany Predávajúceho. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak 
Predávajúci: 
a) bude meškať s termínom dodania predmetu kúpy, resp. hociktorej povinnosti podľa tejto zmluvy  

o viac ako 10 dní, 
b) bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 
c) v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy, 
d) v prípade, ak nedodá Kupujúcemu ktorýkoľvek doklad požadovaný v čl. V ods. 1 tejto zmluvy. 

 
7. V prípade, ak bude Kupujúci v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy o viac ako 60 dní, 

Predávajúci má nárok odstúpiť od tejto zmluvy. 
 

8. Odstúpením  od zmluvy  zanikajú všetky  práva a povinnosti strán zo zmluvy a jeho účinky nastávajú 
dňom doručenia druhej zmluvnej strane. 

 
9. Odstúpenie od zmluvy sa však  nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy 

a iných ustanovení, ktoré  podľa prejavenej vôle  strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj 
po ukončení zmluvy. 

 
Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, prehlasujú, že zmluva nebola 
uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, 
určitú a zrozumiteľnú vôľu, na znak čoho ju v piatich vyhotoveniach vlastnoručne podpísali.  
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2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. Zmluva nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá spočíva v tom, 
že (i) dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
medzi riadiacim orgánom a príjemcom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Kupujúci a to 
na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej na 
financovanie predmetu kúpy a súčasne (ii) dôjde k vykonaniu kontroly procesu verejného 
obstarávania orgánom verejnej moci na to určeného výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku alebo právnymi predpismi SR, pričom orgán verejnej moci 
svojím rozhodnutím alebo stanoviskom takýto proces verejného obstarávania schváli, čím umožní 
riadne poskytnutie nenávratného finančného príspevku Kupujúcemu. Obe podmienky musia byť 
splnené kumulatívne. Ak v lehote do dvoch (2) rokov odo dňa uzavretia zmluvy s Predávajúcim 
nebudú splnené obe podmienky súčasne, tak zmluva uzavretá s Predávajúcim zaniká. 

 
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.  

 
4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi 

orgánmi oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 

5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 

6. Komunikácia medzi zmluvnými stranami pri plnení tejto zmluvy bude prebiehať v slovenskom 
jazyku. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu bude rozhodné právo SR. 

 
 
 
 
 
 
 
V Červenom Kláštore, dňa ................    V ......................................, dňa ................... 
 
Kupujúci:        Predávajúci:   
   
 
 
 
 
...........................................................             ................................................................         

 
 

 


