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Kúpna zmluva č. 17/2019 

 
uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

KUPUJÚCI:  Obec Zemplínska Teplica   

 

Sídlo: Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica     

                                                      
 

Štatutárny zástupca: Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka   

IČO: 00332194     

DIČ: 2020741294                                     

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.                        

Čísla účtov: SK76 5600 0000 0043 2203 4025 

 SK11 5600 0000 0043 2203 5001      

Ďalej len „Kupujúci“ 

 

 

PREDÁVAJÚCI: HATOPtrend, s.r.o.    

 

Sídlo:  Jarná 413/2, 076 64 Zemplínska Teplica                                                            

IČO: 51172585       

DIČ: 2120619523                                      

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.                        

Číslo účtu: SK08 0900 0000 0051 3743 2878      

Zapísaný  v  Obchodnom registri pod č. 42535/V 
ďalej len „Predávajúci“ 

 

 

1. Úvodné ustanovenie 

 

1.1 Podkladom na uzavretie tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je výsledok 

verejného obstarávania, zo dňa 25.03.2019. Kupujúci ako verejný obstarávateľ podľa 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

postupoval pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru, ktorá je predmetom tejto zmluvy, 

podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 
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2. Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je „Zabezpečenie interiérového vybavenia: KC 

v Zemplínskej Teplici“, podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke uchádzača 

HATOPtrend, s.r.o., Jarná 413/2, 076 64 Zemplínska Teplica zo dňa 20.03.2019, 

v súlade s výsledkom verejného obstarávania.   

 

 

3. Kúpna cena 

 

3.1 Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy za dodávaný tovar, vrátane dopravy, uvedenia 

do prevádzky a zaškolenia obsluhy je 9 397,40,- € vrátane DPH  v súlade s výsledkom 

verejného obstarávania dohodnutá medzi Kupujúcim a Predávajúcim dohodou o cene 

v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou Predávajúceho, ktorá bola v rámci 

verejného obstarávania vyhodnotená ako najnižšia.  

 

3.2 Predávajúci  sa zaväzuje objednaný tovar dodať Kupujúcemu v požadovanej kvalite a 

termíne do určeného miesta dodania a odovzdať Kupujúcemu doklady vzťahujúce sa 

na dodaný tovar. 

 

3.3 Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu 

dohodnutú kúpnu cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

 

4. Platobné podmienky 

 

4.1  Právo na fakturáciu a zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar vzniká 

Predávajúcemu riadnym a včasným dodaním objednaného tovaru do určeného miesta 

a prevzatím tovaru Kupujúcim. 
 

4.2.  Dohodnutú kúpnu cenu je Kupujúci povinný zaplatiť bezhotovostným platobným 

stykom na základe faktúry vystavenej Predávajúcim, ktorej prílohou bude kópia 

potvrdeného dodacieho listu. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia a 

predávajúci ju doručí (zašle) Kupujúcemu do 3 dní od vystavenia. Faktúra sa považuje 

za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu Kupujúceho v prospech účtu 

Predávajúceho. 

 

 

5. Záručná doba 

 

5.1  Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť na predmet tejto zmluvy záručnú dobu v trvaní 

minimálne 2 roky, ktorá začína plynúť odo dňa jeho prevzatia a podpisu dodacieho 

listu. Počas  trvania  záručnej   doby  má  Kupujúci právo  požadovať  od  

Predávajúceho   bezplatné  odstránenie  záručných vád. 

 

5.2  Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť záručný a pozáručný servis buď v mieste dodania 

alebo v primeranej vzdialenosti od miesta dodania. 
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6. Zmluvné sankcie 

 

6.1 V prípade omeškania s úhradou faktúry v dohodnutej lehote má Predávajúci právo 

požadovať od Kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej faktúry 

za každý aj začatý deň omeškania. 

 

6.2.  Ustanovenia v predchádzajúcom odseku neplatia v prípade zásahu vyššej moci.           

V prípade zásahu vyššej moci je dotknutá zmluvná strana povinná túto skutočnosť 

ihneď oznámiť druhej strane a preukázať jej trvanie. 

 

 

7. Záverečné ustanovenia 

 

7.1  Zmluvné strany sa  dohodli, že  tieto vzťahy  sa  budú  riadiť  príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

7.2  Akékoľvek zmeny a doplnky  zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov 

potvrdených obidvoma  zmluvnými stranami. 

 

7.3  Táto zmluva   je   vyhotovená  v    dvoch   vyhotoveniach,  z   ktorých  jednu  si  

ponechá Kupujúci, jednu Predávajúci. 

 

7.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nezískania nenávratného     

finančného príspevku zo strany poskytovateľa odstúpiť od zmluvy. 

 

7.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 

dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí 

NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok 

zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

7.5.1  Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú: 

 Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,  

 Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

    Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby, 

 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

 Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

 Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

 

7.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma  zmluvnými stranami a nadobudne 

účinnosť po schválení zákazky zo strany poskytovateľa nenávratného finančného 

príspevku, t.j. po doručení správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľovi. 

 

 

V Zemplínskej Teplici  dňa 29.03.2019                    

 

 

 

 

                Mgr. Jozefína Uhaľová                                               Zdenko Haščák    

                      Kupujúci                                                                Predávajúci 


