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KÚPNA  ZMLUVA 
uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov (Obchodný zákonník) 

____________________________________________________________________     
 

 
Predávajúci: 
 

UNIKOV NITRA, s.r.o. 
Sídlo:    Lehotská 4, 949 01 Nitra 
IČO:    46 920 765 
IČ DPH:   SK 2023643512 
Registrovaný:  na Okresnom súde Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 33157/N 
Zastúpený:   Róbert Gajdoš -konateľ 
Bankové spojenie:  Tatrabanka, a.s. 
Číslo účtu:    2927886141/1100    
 
/ ďalej len „predávajúci“/ 
       
a 
 
Kupujúci: 
 

Obec Košeca 
Sídlo:    Hlavná 36/100,018 64 Košeca    
IČO:    00317390    
DIČ:   2020610922     
Zastúpený:   Bc. Radomír Brtáň, starosta obce  
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu:    SK09 0200 0000 0030 0032 3372  
/ ďalej len „ kupujúci“/ 
      
/ predávajúci a kupujúci ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“) 
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy. 

 
1. Predávajúci je výrobcom kontajnerov. 
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu nasledovný tovar: 

 

2.1.  Oceľový ABROLL kontajner 19,9m³ - otvorený  (KAB-19,9m3 -o)  
v množstve 1 ks,   
v cene 2.890,- € za 1 ks. 

  
Cena je vrátane dopravy do Obce Košeca. 
Cena je uvedená bez DPH 20%. 
 
Technická špecifikácia tovaru: podľa Cenovej ponuky na výrobu kontajnera 
zo dňa 30.09.2016 zaslanej predávajúcim kupujúcemu emailom dňa 
04.10.2016. 
 

3. Kupujúci sa zaväzuje tovar špecifikovaný v ods. 2 prevziať a zaplatiť kúpnu  
 cenu po protokolárnom odovzdaní predmetu zmluvy. 
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Článok II. 

Doba a miesto plnenia. 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar do 31.1.2017. 
 
2. Miestom odovzdania a prevzatia tovaru bude:   

Zberný dvor Obce Košeca, Ul. Športovcov 41/45, 018 64 Košeca. 
 
 

Článok III. 
Kúpna cena a platobné podmienky. 

 
1. Kúpna cena za tovar, ktorý je predmetom kúpy podľa tejto zmluvy je 
 dohodnutá v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení a cena 
 za jednotlivé typy tovaru je uvedená v článku I. 
 
2. Kúpna cena za celkovo dodaný tovar vrátane dopravy predstavuje sumu 
 2.890,-€ (slovom dvetisícosemstodeväťdesiat EUR) bez DPH. 
 
3. Ku kúpnej cene bude účtovaná 20% DPH v celkovej výške 578,-€. Celková 
 cena tovaru vrátane DPH predstavuje sumu 3.468,-€ (slovom tritisíc 
 štyristošesťdesiatosem EUR). 

 
4. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade kúpnej ceny za tovar nasledovne: 

Kupujúci zaplatí do 90 dní od prevzatia tovaru cenu za dodaný tovar a DPH 
20%, celkom teda sumu vo výške 3.468,-€ (slovom tritisíc 
štyristošesťdesiatosem EUR) na základe faktúry doručenej od predávajúceho. 

 
5. V zmysle ustanovenia § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka sa považuje 

peňažný záväzok za splnený pripísaním platenej sumy na účet predávajúceho 
uvedený na faktúre vystavenej predávajúcim.  

 
 

Článok IV. 
Všeobecné dodacie podmienky. 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v čl. I tejto zmluvy, 
 v kvalite zodpovedajúcej platným predpisom a technickým normám z tejto 
 oblasti.  
 
2. Predávajúci poskytuje na tovar uvedený v čl. I tejto zmluvy záruku v trvaní 24
 mesiacov. 
 
3. Predávajúci prehlasuje, že tovar podľa tejto zmluvy nie je zaťažený žiadnymi 

právnymi vadami. 
 
4. Za doklad nevyhnutný k prevzatiu tovaru sa na účely tejto zmluvy považuje 
 dodací list. 
 
5. V súlade s ustanovením § 445 Obchodného zákonníka zmluvné strany sa 

dohodli, že vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na 
kupujúceho až  úplným zaplatením celkovej kúpnej ceny.  
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6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho faktickým 
prevzatím veci a podpísaním dodacieho listu oprávneným zástupcom 
kupujúceho. 

 
 

Článok V. 
Doba trvania zmluvného vzťahu. 

 
1.   Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzťah založený touto zmluvou       

nasledovne: 
a) na základe obojstrannej písomnej dohody, v ktorej bude stanovený   dátum 

ukončenia zmluvného vzťahu a spôsob vysporiadania pohľadávok zo 
zmluvy vyplývajúcich 

 
b) odstúpením od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvne dohodnutých 

podmienok; pričom odstúpenie musí byť písomné a doručené druhej 
zmluvnej strane s uvedením dôvodu odstúpenia 

 
2.        V prípade zániku zmluvného vzťahu dohodou alebo odstúpením vyúčtujú si    
           zmluvné strany do 30 dní  odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu všetky 
           vzájomné finančné nároky. 

 
 

Článok VI. 
Zmluvné sankcie. 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude kupujúci v omeškaní so 

zaplatením kúpnej ceny za dodaný tovar, v zmysle čl.III. zmluvy, má 
predávajúci právo požadovať od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania vo 
výške 0,05 % z nezaplatenej sumy, za každý deň omeškania. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude predávajúci v omeškaní s 

dodaním tovaru uvedeného v čl. I tejto zmluvy, kupujúci je oprávnený 
požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty tovaru za 
každý deň omeškania. 

 
3.  V prípade, ak kupujúci poruší svoj záväzok uvedený v článku I. bod 3 zmluvy, 

t.j. povinnosť prevziať od predávajúceho dohodnutý tovar dodaný bez vád a za 
podmienok stanovených v tejto zmluve, predávajúci je oprávnený požadovať 
od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške hodnoty neprevzatého 
tovaru.  Porušenie povinnosti kupujúceho uvedenej v článku I. bod 3 zmluvy sa 
považuje za podstatné porušenie zmluvy.  

 
4. Povinná strana je okrem zmluvnej pokuty povinná druhej strane nahradiť 
 škodu, ktorú spôsobila podstatným porušením tejto zmluvy, okrem prípadov 
 porušenia povinností spôsobených okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť 
 podľa ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. 
 
 

Článok VII. 
Dôverné informácie. 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie obsiahnuté v tejto Zmluve, ako aj 

informácie, ktoré si poskytli pri rokovaniach o uzavretí tejto Zmluvy, sa 
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považujú za dôverné informácie v zmysle § 271 Obchodného zákonníka v 
znení neskorších predpisov. Dôverné informácie sa Zmluvné strany  zaväzujú 

  chrániť pred ich sprístupnením tretím osobám, nezneužívať ich a najmä 
nepoužívať ich v rozpore s ich účelom pre svoje potreby.  

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto 

Zmluvy nie je sprístupnenie informácií, ktoré majú povahu verejne známych 
informácií a poskytnutie informácií osobám a štátnym orgánom, ktorých nárok 
na poskytnutie informácií vyplýva zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov alebo osobám, prostredníctvom ktorých, alebo s pomocou ktorých 
Zmluvné strany plnia povinnosti zo Zmluvy. 

 

 
Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia. 
 
1. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť 
dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle kupujúceho (www.koseca.sk). 

 
2. Zmluva sa vyhotovuje v  troch (3) exemplároch rovnakej právnej záväznosti,  

z ktorých jeden (1) exemplár obdrží predávajúci a dva (2) exempláre obdrží 
kupujúci. 

 
3. Zmluvné vzťahy v tejto zmluve neupravené riadia sa príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a 
ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. 

 
4. Akékoľvek zmluvy a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané v písomnej 

forme, so súhlasom oboch zmluvných strán. 
 
5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že (i) si zmluvu riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu 

porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že 
táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a (iv) že 
táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok 
plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne 
podpisujú. 

 
 
 
V Nitre, dňa: 26.10.2016    V obci Košeca, dňa : 28.10.2016 
 
 
P r e d á v a j ú c i :              K u p u j ú c i : 
 
 
 
 
 
 
   Róbert Gajdoš           Bc. Radomír Brtáň 
        konateľ                   starosta obce 
 
 


