
Kúpno predajná zmluva 
uzatvorená podľa zákona  č. 513/1991 Zb. -  Obchodného zákonníka SR v znení neskorších predpisov 

 
 

Zmluvné strany: 

 

Kupujúci:   Mesto Bytča                    
Sídlo: Mestský úrad v Bytči, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča     
Konajúci: Ing. Miroslav Minárčik  - primátor mesta    
Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko, a. s.    
Číslo účtu: IBAN SK 5050600 0000 003 67648006    
IČO: 00 321 192     
IČ DPH: 2020626399    
Tel.: 041/507 39 24     
Fax: 041/507 39 12      
E-mail: aukcie@bytca.sk     
(ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
Predávajúci: ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.         
Sídlo: Štvrť SNP 155P/72                  
Bankové spojenie: ČSOB  
Číslo IBAN: SK27 7500 0000 0040 0561 2717   
IČO: 36 851 264     
DIČ: 2020 247 1352   
Tel.: 0911 410 200    
E-mail: elkoplastlkoplast.sk  
(ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 
 

Článok I. 
 

Východiskové podklady a údaje, určenie právneho predpisu 
 
1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka predložená v rámci zadávania zákazky 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, zo dňa 28.01.2021. Ponuka predložená uchádzačom tvorí neoddeliteľnú prílohu 
tejto zmluvy. 

2. Jedná sa o dodanie tovaru v rámci realizácie projektu: „Dodanie polopodzemných kontajnerov na komunálny 
odpad  - 4. etapa“, t. j. dodanie polopodzemných kontajnerov na zmesový komunálny odpad a triedený odpad, 
financovaného z rozpočtu verejného obstarávateľa. 
 
3. Súčasťou predmetu zákazky je  dodávka tovaru vrátane jeho dopravy na miesto plnenia. Náklady na dopravu 
a ďalšie náklady spojené s dodávkou tovaru musia byť a sú súčasťou kúpnej zmluvy.  
 

4. Táto zmluva sa podľa vôle zmluvných strán uzatvára podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Článok II. 

Predmet plnenia zmluvy 

 
 

Hlavné údaje predmetu plnenia zmluvy: Predmet zákazky: Tovar - „Dodanie polopodzemných kontajnerov na 
komunálny odpad  -4. etapa“. 
1. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať pre objednávateľa tovar a objednávateľ sa 
zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu.  
 

 
2. Miesto dodania tovaru: Pozemok par č. KNC 3020/7 v k. ú. Veľká Bytča, Ul. Gaštanová, podľa podkladov 
uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk. 

 

Článok III. 

Termín dodania tovaru 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v rozsahu stanovenom v čl. I. a II tejto Zmluvy v termíne najneskôr do 6 

týždňov od podpisu zmluvy. 
2. Predávajúci svoj záväzok v zmysle tejto Zmluvy splní dodaním tovaru podľa tejto Zmluvy a odovzdaním ich 

odovzdaním tovaru  kupujúcemu.  
3. Predávajúci a kupujúci sú povinní bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní písomne 

informovať druhú zmluvnú stranu podľa tejto Zmluvy o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá by akýmkoľvek 
spôsobom znemožňovala, bránila alebo sťažovala splneniu predmetu zmluvy spôsobom za podmienok podľa 
tejto zmluvy. 

4. Ak predávajúci pripraví tovar, alebo jeho časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom kupujúci môže 
toto dielo prevziať aj v skoršom termíne. 

 

Článok IV. 

Spôsob dodania tovaru 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, 
bez vád v zodpovedajúcej kvalite.  
 

2. Predávajúci sa zaväzuje dbať na pokyny kupujúceho, udržiavať na mieste dodania prác (pracovisku), výjazdoch 
z neho, priľahlých chodníkoch a prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu. 

 
 

Článok V. 

Spolupôsobenie zmluvných strán 

 
1. Prípadné zmeny technických podkladov počas plnenia predmetu tejto zmluvy kupujúci oznámi bezodkladne 

po ich zistení predávajúcemu a kupujúci ich následne potvrdí. 
2. Spolupôsobenie zmluvných strán je ich podstatnou povinnosťou, od splnenia ktorej závisí splnenie  predmetu  

tejto Zmluvy. 
3. Predávajúci zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie materiálu a jeho presun zo skladu na miesto 

dodania tovaru. 
4. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom aj jedno vyhotovenie originálov listín 

a dokladov potrebných alebo vyžadovaných pre užívanie predmetu zmluvy kupujúcim . 



5. Kupujúci nie je povinný tovar prevziať do odstránenia vád, ktoré by samy osebe ani v spojení s inými nebránili 
plynulému a bezpečnému užívaní tovaru. 

6. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch prác určených touto Zmluvou a všeobecne 
záväznými technickými normami a predpismi.  
 

Článok VI. 

Cena a platobné podmienky 

 
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu,  za dodanie tovaru, podľa čl. II tejto Zmluvy cenu v zmluvnými 

stranami dohodnutej výške podľa ustanovení právnych predpisov SR, najmä zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 

 

P. č. Názov položky rozpočtu 
Cena bez DPH v 

EUR 
DPH v EUR Celková cena 

  SPOLU:    

1 Dodanie polopodzemných kontajnerov na KO – 4 . etapa 32.490,00 6.498,00 38.988,00 

 
 
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky cenovej kalkulácie je súčasťou zmluvy o dielo ako príloha. 

 

2. Kupujúci neposkytuje preddavok na plnenie predmetu tejto zmluvy. 
3. Rozsah plnenia predmetu tejto zmluvy a  cena bola stanovená ako úplná bez možnosti jej následnej zmeny 

s výnimkou, že táto zmena je vyvolaná na základe zákona. 
4. V prípade zistenia akýchkoľvek skutočností, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvorenia tejto zmluvy, 

a ktoré by mali mať vplyv na výšku ceny podľa tohto článku, oznámi tieto skutočnosti predávajúci kupujúcemu 
bezodkladne. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu tovaru bude   kupujúci predávajúcemu  fakturovať po riadnom odovzdaní 
tovaru. 

6. Splatnosť faktúr sa medzi zmluvnými stranami dohodla na 7 kalendárnych dní, od doručenia faktúry 
objednávateľovi, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude 
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť ju na doplnenie predávajúcemu. 
V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
faktúry kupujúcemu. 

7. Daň z pridanej hodnoty je k cene za práce v zmysle tejto Zmluvy účtovaná v súlade so všeobecne záväznými 
a cenovými predpismi SR platnými ku dňu vystavenia faktúry. 

8. Kúpna cena podľa tohto článku nezahŕňa zmeny rozsahu prác a dodávok, ktoré predávajúci uskutoční na 
základe písomnej požiadavky objednávateľa, a ktorých ocenenie bude tvoriť obsah samostatného písomného 
dodatku k tejto Zmluve.  

 
Článok VII. 

Vyššia moc 

 
1. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť 

zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď. 
2. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 30 dní od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude 

chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času 
plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky 
odstúpenia v takomto prípade nastanú po 15-tich dňoch od doručenia oznámenia. 

 

 

Článok VIII. 



Zmluvné pokuty o dôsledky omeškania 

 

1. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín dodania prác, môže kupujúci uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania kupujúci zaplatiť fakturovanú cenu diela, má predávajúci právo účtovať úroky 
z omeškania v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR. 

 

Článok IX. 

Zodpovednosť za vady, záruky 

 
1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bol dodaný podľa tejto zmluvy, a je  kompletný,  kvalitný požadovanej  

kvalite, množstve  a zodpovedá technickým normám, právnym predpisom a podmienkam vyplývajúcim z 
tejto zmluvy. 

2. Záručná doba na dodané tovary je 24 mesiacov, začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu. 
3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania kupujúcemu. Za vady, ktoré sa 

objavili po dodaní zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené cudzími - 
mechanickými vplyvmi. 

4. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je kupujúci povinný v písomnej forme (fax, email, 
pošta) uplatniť po zistení vady, s označením vady prác a spôsobom ako sa vada prejavuje. 

5. Predávajúci začne s odstraňovaním vád predmetu tejto zmluvy do troch pracovných dní od uplatnenia 
písomnej reklamácie kupujúceho v priebehu záručnej doby. 

6. V prípade oprávnenej reklamácie má právo kupujúci požadovať a predávajúci povinnosť vadu odstrániť 
najmä bezplatnou opravou.  

7. Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba. 
8. V prípade reklamácie, na odstránenie ktorej nie je možné nastúpiť a odstrániť ju v priebehu 3 pracovných 

dní, objednávateľ a zhotoviteľ sa písomne dohodnú na spôsobe, termíne a rozsahu odstránenia závady 
najneskôr do 24 hodín od oznámenia reklamácie . Ak nedôjde k dohode a reklamovaná vada nie je 
odstránená v lehote podľa bodu 5 tohto článku je oprávnený kupujúci na náklady predávajúceho zabezpečiť 
opravu u tretieho subjektu so zachovaním všetkých záručných práv a garancií pri zásahu tohto subjektu do 
dodaného prác; týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa podľa čl. VIII. bodu 3 tejto zmluvy. 

 
Článok X. 

 
Základné podmienky dodania tovaru 

 

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy, 
dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť zadávajúcimi podkladmi objednávateľa odovzdanými v súlade  
s touto Zmluvou. 

 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Pokiaľ nebolo v tejto Zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne 

pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace Obchodným zákonníkom. 
2. Zmeny a doplnky v tejto Zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou 

dodatkov k tejto Zmluve.  
3. Zmluvu je možné zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.  



4. Zmluvné strany vyhlasujú, že pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy budú vzájomne spolupracovať 
a budú si navzájom poskytovať všetku potrebnú súčinnosť. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory sú 
povinné riešiť vzájomnými jednaniami pred uplatňovaním si nárokov v súdnom konaní. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené túto Zmluvu uzatvoriť a zmluvná voľnosť nie je 
ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, navzájom vysvetlili, plne jej 
porozumeli, a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
7. Zmluva je vyhotovená v 4  rovnopisoch. 

 

 
V Bytči, dňa:  9.2.2021       V Trenčianskych Tepliciach, dňa:  5.2.2021 
                      

 
 
 
Objednávateľ:                                                       Zhotoviteľ : 
 
 
 
.........................................     ....................................................... 
meno, priezvisko, titul     meno, priezvisko, titul 
zástupca štatutárneho orgánu    zástupca štatutárny orgán 
 

 

 

 

 

 

 


