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  Kúpna zmluva 
 

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

Kupujúci:  

Obchodné meno: Technické služby mesta Byt ča 
Sídlo: Hlinická 403/16, 014 01 Bytča 
IČO: 00185655 
IČ DPH :                               SK2020442413 
Č.účtu: 61839-432 / 0200 
Bankové spojenie: VÚB banka   
Zastúpený:                           Daniel Cigánik, vedúci organizácie  
Kontaktná osoba:                 Daniel  Cigánik  
Tel.: 041 / 552 32 21 
E-mail: eukcie@bytca.sk 
Kontaktná osoba pre  
prevzatie predmetu kúpy:     Daniel Cigánik   

(ďalej v texte zmluvy len ako „kupujúci“) 

 

Predávajúci: 

Obchodné meno: AUTO MARKET,a.s 
Sídlo: Košická  1601 , 010 01 Žilina 
IČO: 36371629 
DIČ: SK2020101050 
Bankové spojenie: SberBank  Slovensko,a.s. 
Číslo účtu: 4260098807 / 3100 
Zastúpený: Ing. Peter Voštenák, riaditeľ 
Osoby oprávnené jednať      Ing. Peter Voštenák 
- v zmluvných veciach  
- realizačných veciach 
Tel.: 041 / 54 110 40 
E-mail: peter.vostenak.automarket@partner.renault.sk 
 
Zapísaný v registri: OS Žilina,odd.Sa,vložka č.10021/L 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

 

Článok II. 
Predmet kúpy 

1. Predávajúci je vlastníkom modelov motorových vozidiel: 

1.1 Dacia Dokker Van  - motorové vozidlo kategórie N1- 1 kus, 2-miestne vozidlo s určením na jazdu po 
spevnených pozemných komunikáciách , minimálne technické parametre, minimálnu úroveň výbavy: 

- 4 valec 
- max.1461 cm3 
- max.55 kW 
- diesel 
 



2 

 

- max. 4,5 l/ 100km 
- ABS 
-    1x airbag  
- posilňovač riadenia 
- Rezervné koleso  
- Asymetricky delené zadné dvere  
- Plechová deliaca priehradka  
- Autorádio 
-     farba modrá 

III. 
Predmet zmluvy 

2. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy uvedeného v Čl. II. tejto zmluvy 
z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou realizovaný na základe  
Smernice č. 101/2012 o verejnom obstarávaní v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja s cieľom 
zabezpečiť uplatňovanie jednotných postupov pri zabezpečovaní obstarávania tovarov a v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Bližšia špecifikácia predmetu kúpy je uvedená v Čl. II. tejto zmluvy a v cenovej ponuke predávajúceho. 

4. Predávajúci vyhlasuje, že pozná obsah cenovej ponuky. 

IV. 
Základné podmienky plnenia 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu uvedenému v záhlaví tejto zmluvy predmet kúpy podľa Čl. II 
ods. 1 tejto zmluvy v čo najlepšej kvalite, v súlade so súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní 
a cenovou ponukou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy nasledovne: 

a) pre kupujúceho  predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1 bode 1.1. tejto zmluvy 

b) pre správcu  predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1 bode 1. 2. tejto zmluvy; 
2. Predávajúci sa zaväzuje, že súčasne s dodávkou predmetu kúpy kupujúcemu a správcovi podľa ods. 1 

tohto článku v mieste dodania predmetu kúpy odovzdá nasledujúce sprievodné doklady: 

a. dodací list 

b. prípadne ďalšie písomné doklady potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy požadované 
kupujúcim. 

V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy špecifikovaný v Čl. II ods. 1 tejto zmluvy, ako aj 
v cenovej ponuke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy v stave spôsobilom na riadne užívanie, v čo 
najlepšej kvalite, v súlade so súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní. 

2. Predávajúci predáva predmet kúpy, bez záložného práva ako aj iných práv zodpovedajúcich právam 
tretích osôb k cudzej veci. 

3. Kupujúci a správca vyhlasujú, že im je známy stav predmetu kúpy. Kupujúci a správca vyhlasujú, že 
predmet kúpy, ktorý je predmetom prevodu vlastníctva podľa tejto zmluvy poznajú, poznajú  jeho stav, 
nemá pochybnosti o jeho identifikácii na mieste samom. Kupujúci vyhlasuje, že predmet kúpy od 
predávajúceho takto a v tomto stave kupuje. 

4. Kupujúci a správca sú povinní prevziať predmet kúpy podľa tejto zmluvy a kupujúci zaplatí 
predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve spôsobom uvedeným v tejto zmluve. 

5. Kupujúci a správca sú povinní písomne potvrdiť prevzatie predmetu kúpy na dodacom liste predloženom 
predávajúcim a túto skutočnosť správca bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu. 

 

VI. 
Miesto a termín dodania predmetu kúpy 

1.  Kupujúci si osobne prevezme od predávajúceho predmet kúpy uvedený v Čl. II ods. 1 bode 1.1 tejto 
zmluvy. Správca si osobne prevezme od predávajúceho predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1  bode 1.2  
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tejto zmluvy. 

2.  Predávajúci je povinný predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1 bod 1.1 dodať kupujúcemu do 120 dní od 
podpisu tejto zmluvy. 

VII. 
Kúpna cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tejto kúpnej cene, ktorá je výsledkom ponukového konania  
za predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1 bode 1.1  tejto zmluvy vo výške 

cena bez DPH 8315,00 EUR 

 
cena s DPH 9978,00 EUR 

 
slovom:Deväťtisícdeväťstosedemdesiatosem 

VIII. 
Platobné podmienky 

1. Predávajúci vystaví  jednotlivé faktúry na kupujúceho a na správcu. 

1. Kupujúci je povinný  zaplatiť kúpnu cenu za predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1 bode 1.1  tejto zmluvy 
a zaplatiť kúpnu cenu za predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1 bode 1.2  tejto zmluvy prostredníctvom 
správcu na základe faktúry predloženej predávajúcim. 

2. Predávajúci je povinný doručiť faktúry za predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1 bod 1.1 v dvoch 
vyhotoveniach do sídla kupujúceho a za predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1 bod 1.2 v jednom 
vyhotovení  do sídla správcu a v jednom vyhotovení do sídla kupujúceho uvedených v záhlaví tejto 
zmluvy a to v lehote 30 dní od termínu odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu a správcovi, uvedeného v 
Čl. VI. ods. 2 tejto zmluvy. 

3. Faktúra je splatná 30. deň po jej doručení kupujúcemu. Deň zaplatenia kúpnej ceny je deň odpísania 
fakturovanej kúpnej ceny z účtu kupujúceho na účet predávajúceho. 

4. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou legislatívou. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej 
uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. 
Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 15 dňová lehota splatnosti od jej doručenia kupujúcemu. 

IX. 
Vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpe čenstvo škody na ňom 

1. Vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na kupujúceho a správcu 
dňom zaplatenia kúpnej ceny podľa tejto zmluvy. 

X. 
Záväzok ml čanlivosti 

1. Všetky informácie obsiahnuté v tejto zmluve ako i tie, ktoré si strany pre splnenie predmetu zmluvy 
navzájom poskytli, sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej osobe môže zmluvná 
strana len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti 
platí aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu. 

2. Povinnosť kupujúceho sprístupniť informácie podľa ods. 1 tohto Čl. v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám týmto nie je dotknutá. 

XI. 
Zodpovednos ť za vady 

1. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy oboznámil so stavom predmetu kúpy jeho 
ohliadkou, tento stav mu je dobre známy a predmet kúpy chce v tomto stave nadobudnúť. 

2. V prípade, že sa po prevzatí predmetu kúpy kupujúcim vyskytnú vady, ich opravu hradí predávajúci na 
vlastné náklady. 

3. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že mu nie sú známe iné vady a poškodenia predmetu kúpy, 
na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť. 

4. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu kúpy, alebo jeho časti, pokiaľ tieto vady boli zistené ohliadkou, 
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alebo vznikli v priamej súvislosti  s vadami zistenými pri ohliadke, prípadne ako dôsledok týchto vád.  

XII. 
Záručné podmienky, záru čný a pozáru čný servis 

1. Predmet kúpy podľa tejto zmluvy je predávajúci povinný dodať kupujúcemu a správcovi v parametroch 
stanovených podľa  Čl. II. ods. 1 tejto zmluvy, pri dodržaní príslušných noriem STN a v takom stave, aby 
predmet kúpy bol spôsobilý na riadne a bezpečné používanie. Predmet kúpy musí byť nový a nejazdený. 

2. Predávajúci poskytuje na predmet kúpy záruku. Doba záruky je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa 
podpísania dodacieho listu kupujúcim. Dodací list plní súčasne funkciu záručného listu a musia v ňom byť 
uvedené záručné podmienky odsúhlasené kupujúcim pred podpisom tejto zmluvy. 

3. Predávajúci zodpovedá nielen za faktické, ale aj za právne vady predmetu kúpy. 

4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bola vec v oprave. 

5. Predávajúci sa zaväzuje v dobe záruky nastúpiť na servis do 24 hodín od nahlásenia závady na servisné 
stredisko dodávateľa a vykonať servisné opravy bezplatne. 

6. Ak po odovzdaní predmetu kúpy dôjde zo strany kupujúceho alebo správcu k poškodeniu alebo 
nesprávnej funkcii predmetu kúpy preukázateľne vplyvom neodborného zásahu do konštrukcie 
alebo funkcií predmetu kúpy, nejedná sa o záručnú udalosť. Záruka sa nevzťahuje ani na poškodenie 
predmetu kúpy spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo jeho použitím v rozpore s pokynmi uvedenými 
v návode na použitie, ktorý predávajúci priloží k predmetu kúpy. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet kúpy sa vzťahuje pozáručný servis v trvaní 3 rokov. Pozáručný 
servis zahŕňa servisnú prehliadku, v rámci ktorej predávajúci zabezpečí najmä preskúšanie funkčnosti 
predmetu kúpy, prípadnú opravu , výmenu poškodených a nefunkčných súčastí predmetu kúpy. Činnosti 
pozáručného servisu vykoná predávajúci za odplatu po písomnej dohode s kupujúcim. 

8. Pozáručné a mimozáručné podmienky v členení podľa položiek predmetu zmluvy sú rovnaké na všetky 
položky zmluvy. 

9. Predávajúci nezodpovedá za chyby, škody a straty spôsobené: 

a. zanedbaním inštrukčných podmienok na používanie dodaného predmetu zmluvy 

b. neodbornou obsluhou t.j. nerešpektovaním návodu na obsluhu technických zariadení 

c. činnosťou prevádzanou s technickým vybavením akoukoľvek inou osobou, než osobou 
poverenou predávajúcim 

d. živelnou pohromou alebo prírodnou katastrofou 

e. takými zásahmi používateľa do vybavenia vozidla, ktoré spôsobia nefunkčnosť tohto vybavenia 

f. násilným alebo úmyselným poškodením predmetu plnenia alebo odcudzením jeho časti treťou 
osobou po akceptácií dodávky 

g. použitím vybavenia alebo príslušenstiev nedodaných predávajúcim, ktoré nie je podľa 
zdôvodneného názoru predávajúceho  vhodné pre použitie s technickým vybavením 

h. používaním náhradných dielov bez dodržania presnej špecifikácie predávajúceho 

i. používaním médií, ktoré sú nevhodné, nekompatibilné alebo nekvalitne pod úrovňou 
používaného štandardu. 

10.   Spôsob vybavenia reklamácií, záruky: 

Spôsob vybavenia reklamácií predmetu zmluvy sa realizuje nahlásením požiadavky na reklamáciu 
s popisom nefunkčnosti  
- telefonicky na č. t.: 041/5411032-33 
- faxom na č.: 041/ 5411013 
- písomne na adrese: AUTO MARKET,a.s.,Košická 1601, 010 01 Žilina 
- kupujúci si môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady predmetu zmluvy v sídle predávajúceho 
a autorizovaného servisu AUTO MARKET a.s. alebo inom autorizovanom servise RENAULT kdekoľvek 
na území Slovenskej republiky. 
Lehota záruky začína plynúť dňom vystavenia faktúry za predmet kúpy. 
Pri záručných prípadoch sa postupuje podľa Obchodného zákonníka. 
Predávajúci garantuje, že záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý uplynie odo dňa nahlásenia poruchy, 
až po deň sprevádzkovania zariadenia. 
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Obvyklá pracovná doba servisu je v dňoch, ktoré sú v Slovenskej republike pracovnými dňami, v čase 
od 07:00 do 17:30 hod. 

XIII. 
Sankcie 

1. Ak sa kupujúci omešká s riadnym zaplatením kúpnej ceny podľa Čl. VII. tejto zmluvy v termíne určenom 
podľa Čl. VIII. tejto zmluvy, má predávajúci právo na úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania. 

2. V prípade, ak predávajúci poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v tejto zmluve, má kupujúci právo 
na zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny stanovenej pre konkrétny predmet kúpy podľa Čl. II. ods. 
1 tejto zmluvy. 

3. V prípade nedodržania času nástupu na servis má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za 
každých 48 hodín omeškania predávajúceho. 

XIV. 
Ukon čenie a odstúpenie od zmluvy 

1. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán. 

2. Od tejto zmluvy je kupujúci oprávnený jednostranne odstúpiť v prípade podstatného porušenia tejto 
zmluvy predávajúcim. 

3. Podstatným porušením tejto zmluvy po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán je porušenie povinností 
predávajúceho uvedených v Čl. III. ods. 3, Čl. IV. , Čl. V. ods. 1, ods. 2 , Čl. VI., Čl. VIII. ods. 2., Čl. XI. 
ods. 3 a v Čl. XII. ods. 1 a ods. 7 tejto zmluvy. 

4. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom jeho doručenia predávajúcemu. 

XV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomného dodatku podpísaného všetkými zmluvnými stranami. 
Dodatok bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a právnymi predpismi s ním súvisiacimi. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrží dve 
vyhotovenia, predávajúci jedno vyhotovenie a správca  jedno vyhotovenie. 

4. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutármi obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola spísaná podľa ich slobodnej a vážnej vôle, že si ju riadne 
prečítali, súhlasia s ňou a na dôkaz záväznosti a súhlasu túto zmluvu podpisujú. 

V ......................... dňa ................... V........................ dňa ................... 

za kupujúceho za predávajúceho 

............................................................... ............................................................ 


