
Návrh  
 

KÚPNA ZMLUVA 
 
1. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1. Predávajúci 

 
Obchodné meno:  Centex RS, spol. s r.o. 
Sídlo:    Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 
IČO:      36053694 
DIČ:      2020075860 
IČ DPH:     SK2020075860 
Zápis:    OR Okr. Súd Bratislava I, oddiel:Sro, vložka číslo 97733/B 
Bankové spojenie:  VUB Banka, Rimavská Sobota 
Číslo účtu:   1937711455/0200 
Zastúpený:    Ing. Ján Vrábeľ 
 

 (ďalej iba ako „Predávajúci“) 

 

1.2. Kupujúci 
 

Názov:  Obec Jánovce 

Sídlo:  Jánovce 248 71, 059 13 Jánovce 

Zastúpený:  Jozef Kacvinský, starosta obce 

IČO:  00326259 
Elektronická pošta:  janovce@obec-janovce.sk 

 (ďalej len ako „Kupujúci“) 

 

1.3.  Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je: Výsledok verejného obstarávania vykonaného 
podľa zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO). 

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu 
(ďalej len "Zmluva"): 

 

2. PREDMET ZMLUVY 
 

2.1. Pod pojmom „Predmet kúpy“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie dodávka strojno-
technologického vybavenia pre zberný dvor, konkrétne kolesový traktor s príslušenstvom 
podľa prílohy č.1. 
 

2.2. Predmetom tejto Zmluvy je  

2.2.1. záväzok Predávajúceho odplatne previesť na Kupujúceho vlastnícke právo 
k Predmetu kúpy definovanom v bode 2.1. Zmluvy, a  

2.2.2. záväzok Kupujúceho prevádzaný Predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.  

2.3. Predávajúci prevádza Predmet kúpy do  výlučného vlastníctva Kupujúceho vcelku dňom 
dodania Predmetu kúpy v mieste plnenia tejto zmluvy. 

2.4. Miestom plnenia tejto zmluvy je obec Jánovce, okres Poprad, Slovenská republika. 
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3. DODANIE PREDMETU KÚPY 
3.1. Predávajúci dodá Predmet kúpy Kupujúcemu v lehote do 6 mesiacov od doručenia 

jednostrannej písomnej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. 

3.2. Ak Predávajúci dodá predmet zmluvy pred lehotou plnenia môže predmet zmluvy prevziať aj 
v skoršom termíne, bez nároku predávajúceho na finančné a iné zvýhodnenie. 

3.3. Predávajúci zodpovedá za včasný termín dodávky, jeho dovoz na miesto určenia. 

3.4. Keďže Kupujúci má záujem financovať predmet kúpy aj z fondov Európskej únie, Zmluvné 
strany sa dohodli, že lehota na dodanie predmetu kúpy zo strany Predávajúceho určí 
Kupujúci jednostrannou písomnou objednávkou adresovanou Predávajúcemu. Doručenie 
objednávky je podmienené  schválením zákazky na predmet kúpy v rámci kontroly verejného 
obstarávania (doručením správy z kontroly realizovaného verejného obstarávania 
kupujúcemu) a  

3.5. Kupujúci nie je povinný prevziať predmet kúpy alebo jeho časť (ďalej len "dodávka"), ak nie 
je dodávka riadne ukončená, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu 
dodávky a alebo jej časti, vykazuje dodávka alebo jej časť vady alebo nedorobky.  

3.6. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch dodávky stanovených 
touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.  

3.7. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti technickej špecifikácii, najmä 
nedokončená inštalácia alebo nastavenia. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky sa 
nedorobky považujú za vady dodaného predmetu kúpy. 

 

 

4. CENA  

4.1. Kúpna cena za celý Predmet kúpy, bola Zmluvnými stranami dohodnutá spolu vo výške  

Cena bez DPH 115 051,00 

DPH 23 010,20 

Cena s DPH 138 061,20 

4.2. Ak predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty, kúpna cena sa rozumie bez DPH,  
Predávajúci vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov. 

4.3. V Kúpnej cene je zahrnutá  taktiež doprava predmetu kúpy na miesto plnenia. 

4.4. Kúpna cena je splatná do 30  dní po dodaní Predmetu kúpy a podpísaní odovzdávajúceho 
protokolu k Predmetu kúpy. Omeškanie Kupujúceho s úhradou faktúr spôsobené meškaním 
úhrad zo strany Riadiaceho orgánu /Sprostredkovateľského orgánu nebude brané ako 
omeškanie platby so strany Kupujúceho a Predávajúci si nebude uplatňovať úrok z 
omeškania podľa čl. 5 ods. 5.7 tejto zmluvy. 

 

5. ZÁRUKA A ZMLUVNÉ POKUTY 

5.1. Predávajúci poskytuje na Predmet kúpy záruku. Predávajúci  zodpovedá za to, že Predmet 
kúpy bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude 
vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Predmet kúpy v čase jeho odovzdania 
Kupujúcemu, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.  

5.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy. 
Záručná doba sa končí uplynutím 24 mesiacov plynúcich od odovzdania Predmetu kúpy.  

5.3. Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád dodávky do 72 hodín od 
doručenia oznámenia vady Kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vadu v čo 
najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia 
vady Kupujúcim, pokiaľ sa nedohodol s Kupujúcim inak. Pri vadách dodávky uvedených v 
protokole o odovzdaní a prevzatí dodávky sa za doručenie oznámenia vady Predávajúcemu 
považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.  



Logický celok č. 1 – Kolesový traktor s príslušenstvom 

5.4. Ak Predávajúci neodovzdá Predmet kúpy riadne (bez vád) a včas, môže Kupujúci požadovať 

od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05%z celkovej kúpnej ceny vrátane 

DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Predmetu kúpy riadne (bez vád) a včas, 

a tiež zmluvnú pokutu vo výške 50 %z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH pri nedodaní 

Predmetu kúpyKupujúcemu.Za nedodanie sa bude považovať nedodanie objednanej časti 

Predmetu kúpy po uplynutí 30 kalendárnych dní od uplynutia lehoty podľa bodu 3.1. tejto 

zmluvy. 

5.5. Ak Predávajúci nezačne odstraňovať Kupujúcim oznámenú vadu včas, alebo ak Predávajúci 

neodstráni vadu včas, je Predávajúci povinný Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 

100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Predávajúci 

pristúpi k odstraňovaniu vady.  

5.6. Predávajúci je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na 

zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody 

spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody 

presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

5.7. Ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu podľa bodu 4.3.1. tejto zmluvy, môže 

Predávajúci požadovať od Kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 %z celkovej 

kúpnej ceny vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s platbou. 

 

6. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
6.1. Kupujúci pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Každý subdodávateľ musí mať 

oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa 

preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ 

plniť. 

6.2. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim je 

povinný Predávajúci najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena 

subdodávateľa nastať oznámiť Kupujúcemu zmenu subdodávateľa a údaje podľa odseku 6.3 

tejto Kúpnej zmluvy o novom subdodávateľovi. 

6.3. Predávajúci v prílohe č. 2 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, 

údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia. 

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

7.1. Predávajúci berie na vedomie, že predmet kúpy je predmetom žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Predávajúci sa preto 

zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku medzi Kupujúcim ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory 

(ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom kúpy 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP oprávnenými osobami na 

výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Kupujúci sa zaväzuje 

zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Predávajúcim právo Prijímateľa bez akýchkoľvek 

sankcií odstúpiť od zmluvy s Predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy 

medzi Kupujúcim a Predávajúcim a výsledky administratívnej finančnej kontroly 

Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov alebo 

iných postupov. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, 

Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby  
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c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány 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 písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

7.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka platného v Slovenskej 

republike. 

7.3. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.  

7.4. Kupujúci má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s predávajúcim v prípade, 

kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi kupujúcim  a predávajúcim a výsledky finančnej 

kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie 

výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov alebo iných postupov. 

7.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Kupujúcim, za predpokladu, že Kupujúci 

obdrží záväzný prísľub Riadiaceho orgánu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 

z ktorého má byť dielo spolufinancované a tento Riadiaci orgán / Sprostredkovateľský orgán 

vydá kladné stanovisko k realizovanému verejnému obstarávaniu na základe ktorého je táto 

zmluva uzavretá. 

7.6. schválením zákazky v rámci finančnej kontroly VO, t.j. dňom doručenia správy z kontroly 

realizovaného verejného obstarávania kupujúcemu. 

7.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju podpisujú.  

7.8. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží dve vyhotovenia 

a predávajúci  jedno  vyhotovenie 

 

Za Predávajúceho:     Za Kupujúceho: 

 

V Rimavskej Sobote, dňa 19.04.2018    V ......................., dňa ................... 

 

 

 

 

                

 

                Ing. Ján Vrábeľ 
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Kúpna zmluva - Príloha č. 1  

 

Technická špecifikácia predmetu kúpy a jednotkové ceny 

 

NOVÝ/ NEPOUŽÍVANÝ TOVAR: 

1) Kolesový traktor – 1 ks 

Technický údaj - požadovaný parameter 
Splnenie podmienky / 
Ponúkané parametre * 

Motor: 

4 valcový, preplňovaný turbom ÁNO  

emisná norma min. Tier 4a TIer 4a 

výkon min. 70 kW 73 kW 

motor vybavený medzichladičom stlačeného vzduchu ÁNO  

objem palivovej nádrže min. 150 l 160 l 

Krútiaci moment min. 400 Nm 407 Nm 

Prevodovka: 

synchronizovaná prevodovka ÁNO  

min. 24 rýchlostí vpred a 24 rýchlostí vzad 24x24 

Plazivé rýchlosti ÁNO  

min. 2 stupňové nastavenie agresivity reakcie 3 

funkcia zmena smeru jazdy pod zaťažením bez nutnosti použitia 
spojky 

ÁNO  

uzávierka diferenciálu zapínaná elektrohydraulicky tlačidlom ÁNO  

zadný vývodový hriadeľ s otáčkami/min. 540/540E/1000 ÁNO  

Hydraulický systém: 

hydraulické čerpadlo s výkonom min. 60 l/min. 64 l 

min. 3 vonkajšie okruhy hydrauliky 3 

Zdvíhacia kapacita min. 4.000 kg 4 350 kg 

Kabína: 

kabína vybavená klimatizáciou ÁNO  

odpružené sedadlo vodiča ÁNO  

sedadlo spolujazdca ÁNO  

rádio ÁNO  

Ďalšia výbava: 

Predné hydraulické ramená ÁNO  

vzduchové brzdy pre príves 2 okruhové ÁNO  

Box na náradie ÁNO  
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Predné hydraulické ramená ÁNO  

Zosilnená náprava vhodná pre čelný nakladač ÁNO  

Názov ponúkaného stroja: New Holland T5.95 

Názov výrobcu a krajina pôvodu: CNH Industrial - Taliansko 

Cena za kus bez DPH v EUR 69 990,00 

Cena spolu bez DPH v EUR 69 990,00 

 

 

 

2) Čelný nakladač s výbavou– 1 ks 

Technický údaj - požadovaný parameter 
Splnenie podmienky / 

Ponúkané parametre * 

nakladač kompatibilný s dodávaným traktorom ÁNO  

rýchloupínanie výložníka ÁNO  

rýchloupínanie pracovného náradia ÁNO  

zdvih na zemi (v spodnom čape) min. 2,4 t 2,539 t 

výška zdvihu v otočnom bode uloženia min. 3,5 m 3,740 m 

Odpruženie nakladača ÁNO  

hmotnosť bez príslušenstva a prípojných dielov max. 550 kg 475 kg 

Paraleogram ÁNO  

Náradie k čelnému nakladaču  

Univerzálna lopata, objem min. 0,7 m3 0,72 m3 

paletizačné vidly s pridržiavačom ÁNO  

Názov ponúkaného stroja: Čelný nakladač New Holland 740TL 

Názov výrobcu a krajina pôvodu: STOLL - Nemecko 

Cena za kus bez DPH v EUR 17 330,00 

Cena spolu bez DPH v EUR 17 330,00 

 
 
 

3) Kontajnerový náves – 1 ks 

Technický údaj - požadovaný parameter 
Splnenie podmienky / 

Ponúkané parametre * 

Prípustná max. technická váha kontajnera min. 12 t 12,2 t 

Prípustná max. celková váha min. 14,5 t 15 t 

Prípustná technická rýchlosť min. 35 km/h 40 km/h 

Štandardné zavesenie osi: listové pero ÁNO  

Požiadavka na olej z traktora max. 55 l 50 l 
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Maximálna dĺžka kontajnera min. 4,5 m 4,6 m 

Max. uhol vyklopenia kontajnera min. 45 st 46 st. 

Hydraulický systém doťaženia závesu ÁNO  

Hydraulický zamykací mechanizmus zad. nápravy ÁNO  

Hydraulický výstup pre kontajner s hydraulickým zad. čelom ÁNO  

Mechanická odstavná noha ÁNO  

Názov ponúkaného stroja: METALTECH PH 12 

Názov výrobcu a krajina pôvodu: METALTECH - Poľsko 

Cena za kus bez DPH v EUR 19 255,00 

Cena spolu bez DPH v EUR 19 255,00 

 

 

4) Traktorový jednoosí príves – 1 ks 

Technický údaj - požadovaný parameter 
Splnenie podmienky / 

Ponúkané parametre * 

Celková hmotnosť (vlastná váha) max. 1400 kg 1 330 kg 

Nosnosť min. 3 350 kg 3 350 kg 

Celokovová podlaha hrúbka min. 3 mm 3 mm 

Výška podlahy od zeme max. 1200 mm 1 050 mm 

Centrálny zamykanie bočníc ÁNO  

Vzduchové brzdy      ÁNO  

Jedna náprava ÁNO  

Parkovacia brzda s kľukou ÁNO  

Násypka v zadnom čele ÁNO  

Výška bočníc min. 500 mm 500 mm 

Možnosť zvýšenia nadstavby o min. 500 mm 500 mm 

Hrúbka bočníc min. 2 mm 2 mm 

Sklápanie min. do 3 strán ÁNO  

Hrúbka bočníc min. 2 mm ÁNO  

Názov ponúkaného stroja: CYNKOMET T117/0 

Názov výrobcu a krajina pôvodu: CYNKOMET - Poľsko 

Cena za kus bez DPH v EUR 8 476,00 

Cena spolu bez DPH v EUR 8 476,00 

 

 

* Splnenie podmienky / Ponúkané parametre vypĺňa uchádzač podľa ponúkaného stroja buď 

uvedením presných parametrov, alebo výberom z uvedených možností:  
ÁNO – ponúkaná služba spĺňa uvedené podmienky 
NIE – ponúkaná služba uvedené  podmienky nespĺňa 
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 Sumarizácia cenovej ponuky: 
 
 

Kolesový traktor – 1 ks 69 990,00 EUR bez DPH 

Čelný nakladač s výbavou– 1 ks 17 330,00 EUR bez DPH 

Kontajnerový náves – 1 ks 19 255,00 EUR bez DPH 

Traktorový jednoosí príves – 1 ks 8 476,00 EUR bez DPH 

CENA SPOLU ZA PONUKU V EUR BEZ DPH 115 051,00 

DPH V EUR 23 010,20 

CENA SPOLU ZA PONUKU V EUR S DPH 138 061,20 
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Príloha č. 2 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov 

Obchodné meno 

subdodávateľa 

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 

meno a priezvisko adresa pobytu dátum narodenia 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 


