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Kúpna zmluva č.  155 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka SR 

v znení neskorších predpisov 

 

1.1 Kupujúci Obec Ľubotín 

Sídlo:   Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín 

IČO:   00330035 

DIČ:   2020698680  

Štatutárny zástupca:  Ing. Jozef Havrila 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

SWIFT kód BIC SUBASKBX 

číslo účtu IBAN: SK78 0200 0000 0031 6203 3255 

Tel.:   +421 428 39 01;  0903 613 128 

Fax:   +421 492 13 11 

E-mail:   obeclubotin@stonline.sk  

         

 

1.2 Predávajúci 

    Obch. meno :           EUROGASTROP, s.r.o. 

     Adresa :                 Čergovská 7002/10, Prešov 

     IČO:            44137761 

     IČ pre DPH:           SK2022594453        

     Právna forma :       Spoločnosť s ručením obmedzeným 

     Bank.spojenie:       Československá obchodná banka ,a.s. 

     č. účtu:                   4013352724/7500 

     konajúci:            Klára Pribulová – konateľ 

     Zapísaný v OR Okresného súdu v  Prešove  oddiel : Sro  vložka č . 20057/P  

     (ďalej len ,, predávajúci´́ ) 

  

 

PREAMBULA 

 Podkladom pre uzatvorenie tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len ,,zmluva“) sú podklady pre predmet 

obstarávania    ,,Technické vybavenie kuchyne ,,    verejného obstarávateľa/kupujúceho   a   prijatie   

ponuky   predávajúceho   obstarávateľom/kupujúcim v zmysle oznámenia výsledku verejného obstarávania 

zo dňa  na plnenie zákazky s nízkou hodnotou. 

  

II. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom  tejto kúpnej  zmluvy je záväzok predávajúceho v dohodnutom termíne a mieste 

     dodať a  odovzdať  kupujúcemu  tovar  bližšie  špecifikovaný  v  Prílohe  č. 1 tejto zmluvy -  

      Technické vybavenie kuchyne . 

2.2 Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. 

2.3 Predávajúci sa zaväzuje  dodať predmet zmluvy v množstve, akosti a vyhotovení podľa tejto 

      zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy. 

 

                                                                   III. KÚPNA CENA 

3.1 Kúpna  cena   je  dojednaná  ako  pevná a nemenná počas platnosti tejto zmluvy a predstavuje: 

               Cena celkom bez DPH: 19 835,00 €                  

       DPH 20%: 3 967,00 €                                            

       Cena celkom s DPH: 23 802,00 €                        

    V prípade,  že  sa  počas  platnosti  tejto  zmluvy  zmení  sadzba  DPH, bude  kúpna  cena  

   za  predmet  zmluvy  upravená  v  súlade  s  touto  zmenou  podľa  výšky  DPH  v  zmysle 

   platnej legislatívy. 

3.2   V kúpnej  cene  uvedenej  v  bode 3.1  je  zahrnutá  doprava, t.j. cena  transportu predmetu 

        zmluvy  do  miesta  dodania, montáž  dodávky  a  zaškolenie zodpovedných zamestnancov. 

        Súčasťou   montáže   nie   je  spotrebný   materiál  ( GN, chémia , riad....)   ani   demontáž  
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        pôvodných zariadení a strojov.  

3.3   Cena  podľa  bodu 3.1  nezahŕňa  montážny materiál. Súčasťou dodávky zhotoviteľa nie sú 

        vodovodné  batérie,  podlahové  vpuste, zásuvky, predradené vypínače, inštalačné vedenie 

        vody, elektriny, a plynu, ani ukončovacie prvky týchto vedení. 

 

 

                      IV.ČAS PLNENIA A SPOSOB PREVZATIA PREDMETU ZMLUVY 

4.1  Predávajúci  sa  zaväzuje  dodať  kupujúcemu  predmet  zmluvy vymedzený v bode 2.1 tejto 

       zmluvy v termíne do 30.12.2014. 

4.2  Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ min. dva dni  pred  dodaním  predmetu zmluvy túto 

       skutočnosť  oznámi  objednávateľovi  telefonický, prípadne  elektronickou  korešpondenciou. 

4.3  Predmet kúpy prevezme kupujúci v mieste dodania na  základe  dodacieho listu podpísaného 

       zodpovednými osobami zmluvných strán. 

4.4  Pri  odovzdaní  predmetu  kúpy  je  predávajúci  povinný  odovzdať  kupujúcemu  technickú  

       dokumentáciu,  doklady,  ktoré  sa  na  predmet  kúpy  vzťahujú  vrátane  návodu na obsluhu 

       a údržbu v štátnom jazyku a záručných listov. 

4.5  Zistenie  zjavných  chýb  pri  prevzatí  je  kupujúci  povinný  okamžite  oznámiť  formou 

       reklamačného  protokolu  zhotoviteľovi.  Reklamácia  vád  dodaného  tovaru  zistených 

       po  uvedení  zariadenia  do  prevádzky  a  jeho  odovzdaní  sa  riadi   §  560   -   564  OZ. 

       Objednávateľ  môže  požadovať  u  odstránených  vád  ich  odstránenie  zhotoviteľom 

       v primeranej lehote. 

 

                                      V.MIESTO DODANIA PREDMETU ZMLUVY 

5.1  Miestom  dodania  predmetu  zmluvy  je obec Ľubotín – Polyfunkčný dom. 

 

  

                                     VI.PLATOBNÉ PODMIENKY, ZMLUVNÉ POKUTY 

6.1  Predávajúci  je  povinný   na   predmet  zmluvy vystaviť a doručiť  

       kupujúcemu  faktúru. Faktúra  musí  obsahovať  údaje v  zmysle  platnej  právnej  úpravy  v  SR. 

       Fakturované  položky  budú vo  faktúre  uvedené  menovite  vrátane  počtu  a  ceny  za  jednotku 

       v  rozsahu   špecifikácie   Prílohy   č.  1   tejto   zmluvy.   Rozhodujúcim   dokumentom 

       pre  vystavenie  faktúry  je  písomný  protokol  o  odovzdaní  a  prevzatí  predmetu  zmluvy, 

       potvrdený zmluvnými stranami. 

6.2  Kúpnu  cenu  uvedenú  v  bode  2.1   tejto  zmluvy  uhradí  kupujúci  jednorazovo  na  základe  

       faktúry  vystavenej  predávajúcim  v  lehote splatnosti, ktorá  je  sedem dní odo dňa vystavenia 

       faktúry. 

6.3  Predávajúci  je  zodpovedný  za  riadny  prepočet  dane z  pridanej  hodnoty  podľa  platných  

       predpisov.  Faktúra  bez  obvyklých  náležitosti  bude  vrátená  ako  doklad, ktorý neobsahuje  

       všetky náležitosti. 

6.4  Vlastnícke  právo k predmetu  zmluvy  prechádza  z  predávajúceho  na  kupujúceho  dňom 

       uhradenia faktúry. 

6.5  Za  neskorú  úhradu  faktúry  predávajúci  má  právo  uplatniť  si  zmluvnú  pokutu  vo výške  

        0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania. 

6.6  Ak  predávajúci  nedodá  predmet  zmluvy  v  plnom  rozsahu podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy 

       v dohodnutej  lehote  podľa  bodu 4.1, kupujúci je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej 

        pokuty  vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. 

 

VII. ZÁRUČNÁ  DOBA 

7.1   Záručná  doba  na  predmet  kúpy  je  12 mesiacov  a  začína  plynúť  odo  dňa   riadneho  

        odovzdania  a  prevzatia  predmetu  zmluvy, t.j.  od  dátumu  uvedeného  v  preberacom 

        protokole. Záruka na dodaný predmet zmluvy je podmienená. 

        a)dodržovaní pokynov výrobcu, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu a s ktorými bude  

           obsluha oboznámená formou zaškolenia a následným podpisom protokolu o zaškolení   

           (resp. odovzdávacieho protokolu) 

        b)plnením  pravidelných  platených servisných  prehliadok  na dodané  zariadenia  podľa  
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servisnej zmluvy uzatvorenej s  predávajúcim. 

 

                                                             VIII.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  

8.1   Kupujúci  je  oprávnený  odstúpiť  od  tejto  zmluvy  pokiaľ  predávajúci  bude   meškať 

        s termínom plnenia podľa bodu 4.1 tejto zmluvy a svoj záväzok nesplní ani v dodatočnej 

        poskytnutej písomnej lehote v trvaní 7 dní. 

8.2   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy pokiaľ kupujúci bude meškať s termínom 

        plnenia  peňažných  záväzkov  podľa  bodu  6.2  tejto  zmluvy  a svoj záväzok nesplní ani 

        v dodatočnej poskytnutej písomnej lehote v trvaní 7 dní. 

8.3   Náklady vzniknuté  v  súvislosti s  odstúpením od  tejto zmluvy uhrádza tá zmluvná strana , 

        z ktorej zavinenie došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy. 

 

 

                                                         XI.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

11.1  Pracovníci servisu – montážni pracovníci zhotoviteľa sú povinní riadiť sa bezpečnostnými  

         predpismi pre prácu na stavbách a  dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce.  

11.2  Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné záväzkovo – právne vzťahy založené touto zmluvou 

         sa spravujú Obchodným zákonníkom SR. 

11.3   Predávajúci  je  povinný strpieť výkon  kontroly /auditu/ súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy.       

          Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči predávajúcemu kontrolu obchodných 

 dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu kupujúcim počas piatich rokov po   

         skončení  realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:  

a) poverení zamestnanci Riadiaceho orgánu, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného 

úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,  

b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 

predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 

neskorších predpisov,  

c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,  

d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a c) v súlade s príslušnými predpismi.  

11.4  Túto  zmluvu  je  možné  meniť a dopĺňať  len  formou  písomných  dodatkov  podpísaných 

         oprávnenými zástupcami  oboch  zmluvných  strán, ktoré  budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 

         tejto zmluvy. 

11.5  Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží tri vyhotovenia  

         a predávajúci obdrží jedno vyhotovenie. 

11.6  Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpísania  oprávnenými  zástupcami  oboch  

         zmluvných  strán a  účinnosť  dňom  nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

         povinnej osoby (kupujúceho) v zmysle platnej legislatívy. 

11.7  Zmluvné  strany  si túto zmluvu riadne  prečítali, jej  obsahu  porozumeli a na znak súhlasu 

         s jej obsahom  ju  podpísali. Zároveň  prehlasujú, že táto  zmluva  nebola  uzavretá  v  tiesni 

         a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

V Prešove, dňa 16.12.2014 

 

       Za kupujúceho:                                                                                       za predávajúceho:  

 

  

 

 

 

  --------------------------------                                                                          ----------------------------- 

       Ing. Jozef Havrila                                                                                        Klára Pribulová 

          starosta obce                                                                                        konateľka spoločnosti 

 


