
 
Kúpna zmluva č.14/05/14 

uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991Zb.  
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

1. Kupujúci:    Obec Strekov 
 Sídlo     Blatná 1036, 941 07 Strekov 
 V zastúpení    Ján Téglás, starosta  

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu:    1597250954/0200 
IBAN:     SK8502000000001597250954 
IČO:     00309273 
DIČ:     2021060591 
(ďalej len „kupujúci“)   

  

2.  Predávajúci:     ASV AGRONOVA s.r.o. 
Sídlo     Púchovská 8, 831 06 Bratislava 
V zastúpení    Ing. Dalibor Chropeň – konateľ 
Bankové spojenie:   VÚB Bratislava   
Číslo účtu:    1238723254/0200 
IBAN:     SK95 0200 0000 0012 3872 3254 
IČO:     31 394 990     
DIČ:      2020338166 
IČ DPH:     SK2020338166 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného  súdu Bratislava 1, Odd.:Sro, Vl.č.: 8937/B 
 

 (ďalej len „predávajúci“)      

 
Čl.I 

Účel zmluvy 
1.  Kupujúci vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlimitnú zákazku postupom verejnej súťaže, 
predmetom ktorej je nákup zbernej techniky vrátane jej montáže, umiestnenia, zaškolená záručného 
servisu, ktorého bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „tovar“). 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na dodanie predmetnej zákazky (ďalej len „verejná 
súťaž“) bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č.128 zo dňa 02.7.2013 pod značkou 

 11173-MST 
2.  Do verejnej súťaže predložil súťažnú ponuku aj predávajúci. Na základe vyhodnotenia súťažných 

ponúk predložených do verejnej súťaže zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu 
dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže. 

3. Predávajúci berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy tvoria súčasť 
projektu „Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Strekov“, kód ITMS: 241400110247, 
financovaného z finančných prostriedkov kupujúceho a spolufinancovaný z finančných prostriedkov 
pridelených kupujúcemu z fondov EÚ, 2410000 OP Životné prostredie, kód výzvy OPŽP-PO4-11-3, názov 
projektu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Strekov (ďalej len „Projekt“). 

 
Čl. II  

Predmet zmluvy 
1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu Tovar, ktorého bližšia špecifikácia je uvedená v 

prílohe č. 2 tejto zmluvy, previesť na kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru a kupujúci sa zaväzuje 
dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, Tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu 
cenu. 



2.  Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že Tovar v čase jeho odovzdania kupujúcemu nebude 
zaťažený právom tretej osoby. 

Čl. III 
Čas a miesto dodania predmetu kúpy 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar kupujúcemu do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti           
       tejto zmluvy. 
2. Dohodnutým miestom dodania Tovaru sa rozumejú nasledovné priestory kupujúceho: Obec Strekov, 

okres Nové Zámky, Nitriansky kraj. 
3. O odovzdaní a prevzatí Tovaru vyhotovia zmluvné strany preberací protokol obsahujúci minimálne: 

a) presné označenie dodávaného Tovaru, 
b) dátum, čas a miesto odovzdania Tovaru, 
c) označenie osôb, ktoré tovar odovzdávajú a ktoré Tovar preberajú uvedením ich mena, funkcie a 

preukázania oprávnenosti odovzdanie / prevzatie vykonať, 
d) presnej špecifikácie odovzdávaného príslušenstva a dokumentácie k Tovaru (vrátane príslušenstva 

podľa čl. VII, bodu 3 Zmluvy), 
e) údaje o zaškolení podľa bodu 5. tohto článku zmluvy, 
f) podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb. 

Preberací protokol bude vyhotovený v 4 vyhotoveniach, 3 vyhotovenia pre kupujúceho a jedno 
vyhotovenie pre predávajúceho. 

4. Jednotlivý Tovar bude dodaný jeho prevzatím poverenou osobou kupujúceho v mieste plnenia a 
podpísaní preberacieho protokolu oboma stranami (čl. III, bod 3). Oprávnená osoba kupujúceho 
prevezme Tovar po vykonaní prvotnej kontroly. Oprávnená osoba kupujúceho prezrie Tovar s 
odbornou starostlivosťou a preverí stav Tovaru vizuálnou kontrolou, vrátane príslušenstva a výbavy. V 
prípade zjavných nedostatkov má právo kupujúci požadovať ich okamžité odstránenie (do 48 hodín). 
Pokiaľ kupujúci zistí, že odovzdávaný Tovar nezodpovedá špecifikácii v prílohe č.2 tejto zmluvy, 
podmienkam stanoveným vo verejnom obstarávaní alebo Tovar bude odovzdávaný bez požadovaných 
dokladov, je kupujúci oprávnený neprevziať Tovar a dohodnúť s predávajúcim náhradný termín jeho 
odovzdania. 

5. Predávajúci je povinný súčasne s odovzdaním jednotlivého Tovaru vykonať zaškolenie zo strany 
kupujúceho určených osôb na obsluhu a základnú údržbu Tovaru. Zaškolenie s označením osôb 
školiteľov a školených sa vyznačí v preberacom protokole podľa bodu 3. tohto článku zmluvy. 

6. Predávajúci vyrozumie kupujúceho o odovzdaní Tovaru min. 3 dni vopred faxom alebo elektronickou 
poštou. Predávajúci je povinný kupujúcemu zároveň s vozidlom (Tovarom) odovzdať osvedčenie o 
evidencii vozidla. 

7. Jednotlivé Tovary budú odovzdané kupujúcemu umyté, s uprataným a vyčisteným interiérom, v 
riadnom technickom stave a spôsobilé na prevádzku. Odovzdané budú spolu s dokladmi na prevádzku. 

Čl. IV 
Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za Tovar kúpnu cenu vo výške 192 400,00 EUR; slovom: 
stodeväťdesiatdvatisícštyristo,- EUR a to v nasledovnom členení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.č. Názov položky M.j. Počet 

m.j 

Cena v € 

bez DPH 

20% 

DPH v € 

Cena v € 

s DPH 

1. Traktor    
ZETOR TRACTORS a.s. Brno, ČR 
Proxima Power 110   10542.14 

ks 1 
66 908,00 13 381,60 80 289,60 

2. Traktorový náves   
MOLČÍK kipper,a.s. Valtice, ČR 
TDK 13000 

ks 1 
30 413,00 6 082,60 36 495,60 

3. Nosič kontajnerov  
FORNAL trading s.r.o. 
Kroměříž,ČR 
NKR 14.10 

 ks 1 

46 911,20 9 382,24 56 293,44 

4. Čelný nakladač s príslušenstvom 
Humpolecké strojárne Humpolec 
a.s, ČR 
Tract-Lift TL 220 SLx  

ks 1 

16 101,13 3 220,23 19 321,36 

Celková cena v €: 160 333,33 32 066,67 192 400,00 

 

V kúpnej cene je zahrnutá právnym predpisom stanovená daň z pridanej hodnoty. 
2. Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu (bod 1.) zaplatiť na základe faktúr vystavených predávajúcim, ktoré 

budú splatné 30 dní odo dňa ich doručenia kupujúcemu; predávajúci je oprávnený vystaviť tieto faktúry 
najskôr v deň odovzdania Tovaru, resp. jeho časti; súčasťou vyúčtovania kúpnej ceny bude aj 
vyúčtovanie dane z pridanej hodnoty. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru na každý Tovar jednotlivo. 

3. Faktúra predávajúceho musí obsahovať najmä nasledovné údaje: 
   -označenie „faktúra“ a jej číslo, 
   -obchodné meno a sídlo kupujúceho, 
   -obchodné meno a sídlo predávajúceho, 

-názov projektu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Strekov, 
-ITMS kód projektu  
-číslo a názov Kúpnej zmluvy,  
-názov a adresa banky predávajúceho,  
-číslo účtu predávajúceho, 
-výška požadovaná v EUR bez DPH, výška DPH a výška požadovaná v EUR s DPH 

  zaokrúhlená na dve desatinné miesta, 
-náležitosti pre účely DPH, 
-podpis zodpovednej osoby, 
-dodací list a odovzdávací a preberací protokol 

4.  V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je 
oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru 
nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej 
alebo neúplnej faktúry nie je kupujúci v omeškaní s jej úhradou a o daný počet dní sa predĺži doba 
splatnosti faktúry. 

ČI. V 
Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody 

1. Vlastnícke právo k Tovaru nadobúda kupujúci jeho prevzatím od predávajúceho (čl. III bod 3.). 
2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na kupujúceho okamihom, keď predávajúci splní svoju 

povinnosť Tovar dodať kupujúcemu podľa tejto zmluvy. 

Čl. VI 
Práva a povinnosti zmluvných strán pri dodaní predmetu kúpy 

1. Predávajúci sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje najmä 
a) dodať kupujúcemu Tovar v dohodnutej dobe a mieste dodania; 
b) niesť všetky nebezpečenstvá škody na Tovare až do doby, keď Tovar kupujúcemu dodá podľa čl. III 

bod 3 tejto zmluvy. 



2. Kupujúci sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje najmä 
a) zaplatiť kúpnu cenu v dohodnutej výške a dohodnutým spôsobom; 
b) prevziať Tovar v dohodnutej dobe a v mieste dodania; 
c) niesť všetky nebezpečenstvá škody na Tovare od okamihu, kedy mu bude dodaný. 

Čl. VII  
Preberanie Tovaru 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar v dohodnutom mieste (čl. III bod 2.). 
2. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu primeranú súčinnosť v rozsahu a spôsobom 

potrebnom na odovzdanie Tovaru. 
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať ku každému dodanému Tovaru: 

a) návod na obsluhu a údržbu Tovaru, návod musí byť dodaný po jednom vyhotovení ku každému 
Tovaru pri jeho odovzdaní, a to v písomnej forme a 1 vyhotovenie v elektronickej podobe na 
bežne používanom nosiči dát, 

b) úplnú sadu dielenských príručiek a technologických postupov na plánovanú údržbu, 
         c) katalóg náhradných dielov, a to v elektronickej podobe na bežne používanom nosiči dát, za 
elektronickú formu katalógu náhradných dielov (ďalej aj len „ND“) sa nepovažuje skenovaný papierový 
katalóg, katalóg je predávajúci povinný aktualizovať po dobu deklarovanej životnosti Tovaru. 

4. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu písomne potvrdiť prevzatie Tovaru. 

Čl. VIII 
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť a záručný servis 

1. Predávajúci preberá záruku za akosť dodaného Tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov  
záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia Tovaru kupujúcim (od dátumu uvedeného na 
preberacom - odovzdávacom protokole). Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej nemohol kupujúci 
Tovar v záručnej dobe užívať z dôvodu odstraňovania závad, na ktoré sa záruka vzťahuje. 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný Tovar bude bez vád a v dobe jeho prevzatia kupujúcim a po dobu 
trvania záručnej lehoty bude spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej 
republike a bude spĺňať vlastnosti stanovené platnými normami a touto zmluvou. 

3. Predávajúci po dobu záruky uhrádza všetky náklady na záručné opravy, vrátane nákladov na 
pristavenie vozidla (Tovar) do servisu (mzda vodiča, pohonné hmoty, príp. diaľničné nálepky a 
podobne). 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek nároky plynúce z poskytnutej záruky, uplatnené kupujúcim 
voči predávajúcemu, považujú obidve strany za oprávnené a platné, pokiaľ predávajúci nepreukáže ich 
neoprávnenosť. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri získavaní 
podkladov pre posúdenie oprávnenosti nárokov uplatnených kupujúcim. 

5. V súlade s podmienkami verejného obstarávania a tejto zmluvy je predávajúci povinný zabezpečovať 
záručný servis Tovaru. V rámci záručného servisu je predávajúci povinný vykonávať bezplatné 
odstránenie vád Tovaru, na ktoré sa vzťahuje poskytnutú záruka. 
6. Predávajúci sa zaväzuje pristúpiť k posúdeniu vady do 48 hodín od nahlásenia vady zo strany 
kupujúceho, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený uplatniť u 
predávajúceho nároky z vád písomnou formou bez zbytočného odkladu od vzniku vady. Zmluvné 
strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený u predávajúceho nároky z vád uplatniť telefonicky, alebo   
e-mailom, s následným písomným potvrdením odoslaným predávajúcemu do 3 pracovných dní. 

7. Predávajúci je povinný vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka odstrániť podľa typu vady v termínoch: 
-menej závažná vada do 10 dní odo dňa jej nahlásenia 
-viac závažná vada do 30 dní odo dňa jej nahlásenia. 

Zmluvné strany sa dohodli, že za menej závažnú vadu považujú vadu Tovaru, ktorá neznemožňuje 
riadne a právne dovolené používanie Tovaru na prevádzku na pozemných komunikáciách. Viac 
závažnou vadou je na účely tejto zmluvy vada, ktorá znemožňuje riadne a právne dovolené používanie 
Tovaru na prevádzku na pozemných komunikáciách. 
Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na lehoty dohodnuté v tomto bode zmluvy je predávajúci 
povinný vadu odstrániť v najkratšom možnom čase. 

 



Čl. IX  
Ďalšie dojednania 

1.  Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú 
potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, zmenu, či 
zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, 
vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak 
niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek 
oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

2. Zmluvné strany pre účely tejto zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú 
komunikáciu v súvislosti s touto Zmluvou takto: 
a) za kupujúceho Ján Téglás - starosta 
tel.: 035  64 97 101  ,mobil:  0917 249 169, fax: 035 64 97 437, email : ocu@strekov.sk  
b) za predávajúceho: Ing. Dalibor Chropeň – konateľ 
tel.: 037 79 3 0 222, mobil: 0903 232 626, fax:  037 79 30 228, email: nitra@asv-agronova.sk  

3. Akékoľvek úkony, ktoré sa v zmysle tejto zmluvy majú v písomnej forme doručiť zmluvnej strane sa 
doručujú na poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany. Akékoľvek úkony, ktoré sa majú podľa tejto 
zmluvy vykonať telefonicky, faxom alebo emailom sa vykonávajú na kontakty uvedené v bodoch 1. a 2. 
tohto článku zmluvy. 

4. Zmluva sa riadi ustanoveniami slovenského hmotného práva, najmä Obchodného Zákonníka, s 
vylúčením kolíznych noriem. 

5. V prípade, ak vznikne zo zmluvy alebo v jej súvislosti spor medzi zmluvnými Stranami, zaväzujú sa ho 
riešiť priateľským rokovaním. Ak ani do 30 (tridsiatich) dní od doručenia písomnej pozvánky na 
priateľské rokovanie zmluvné strany neuzatvoria dohodu o riešení sporu, má každá zmluvná strana 
právo predložiť spor na rozhodnutie príslušnému slovenskému súdu. 

6. Predávajúci na žiadosť kupujúceho poskytne primeranú súčinnosť v kupujúcim definovanom rozsahu 
tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s kupujúcim a s predchádzajúcim súhlasom kupujúceho im 
poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s predmetom kúpy. Predávajúci berie na 
vedomie, že úhrada predmetu zmluvy bude realizovaná na základe získania finančných prostriedkov z 
Operačného programu Životné prostredie a zaväzuje sa, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania 
na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle 
príslušných právnych predpisov súvisiacich s dodávaným tovarom oprávnenými osobami, ktorými sú : 
a) poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, 
b) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby, 
c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
d) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 

ES 
f) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby. 
Predávajúci je povinný tento záväzok kontrahovať aj v prípadných zmluvách so svojimi 
subdodávateľmi; pričom kupujúci si vyhradzuje za týmto účelom právo vyžadovať od predávajúceho 
predloženie týchto zmlúv v overenej fotokópii. 

Čl. X 
Zodpovednosť za škodu 

1. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti           
s plnením zmluvy za podmienok uvedených v zmluve. 

2. Žiadna zmluvná strana nebude v celku alebo v časti zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie 
alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom 
alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú 
obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. 

3. Ustanovenie bodu 2. tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola 
bezodkladne oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania 
porušujúcou zmluvnou stranou. 

4. Predávajúci je oprávnený uplatniť sankcie v prípade omeškania platby kupujúceho so zaplatením 

mailto:ocu@strekov.sk
mailto:nitra@asv-agronova.sk


splatnej kúpnej ceny (jej časti) a to úrok z omeškania vo výške 0,02 % z neuhradenej sumy za každý deň 
omeškania. 

5. Kupujúci je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu voči predávajúcemu v prípade ak predávajúci nedodrží 
termíny dodávok Tovaru (čl. III, bod 1), a to vo výške 0,02 % z ceny každého nedodaného Tovaru, za 
každý deň omeškania. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade prestojov Tovarov v záručnej lehote, ktoré budú spôsobené 
vadou Tovaru, na ktorú sa vzťahuje záruka a budú dlhšie ako 10 kalendárnych dní, má kupujúci právo 
uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z kúpnej ceny Tovaru, ktorého sa prestoj 
týka, a to za každý začatý deň prestoja počínajúc 11-tym dňom od dátumu nahlásenia vady (čl. VIII, bod 
6). V prípade, ak vada na ktorú sa vzťahuje záruka nebude odstránená do 30 kalendárnych dní odo dňa 
nahlásenia vady (čl. VIII, bod 6), je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu funkčný obdobný 
náhradný Tovar, a to v lehote 5 kalendárnych dní po uplynutí 30 dňovej lehoty odo dňa nahlásenia 
vady, do času odstránenia vady. V prípade nedodania takéhoto náhradného Tovaru, je kupujúci 
oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z kúpnej ceny Tovaru ktorého sa prestoj týka, za 
každý deň omeškania po uplynutí 35 kalendárnych dní odo dňa nahlásenia vady. Ak náhradný Tovar 
bude dodaný, ale vada nebude odstránená ani do 100 kalendárnych dní odo dňa nahlásenia vady, je 
predávajúci povinný dodať kupujúcemu identický nový Tovar a v prípade nedodania identického 
nového Tovaru, je kupujúci oprávnený uplatňovať zmluvnú pokutu 0,5% z kúpnej ceny Tovaru za každý 
deň omeškania uplynutím 100 kalendárneho dňa odo dňa nahlásenia vady. 

7. V prípade preukázateľného zistenia, že technická špecifikácia Tovaru v zmysle tejto Zmluvy a Verejného 
obstarávania nie je splnená, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu           
1 000,- EUR za každú nedodržanú požiadavku technickej špecifikácie Tovaru a za každý jednotlivý kus 
Tovaru. Uvedené sa nevzťahuje na zjavné technické špecifikácie, ktoré možno zistiť v rámci kontroly pri 
dodaní Tovaru. Takéto nedodržanie technickej špecifikácie je súčasne podstatným porušením Zmluvy. 

8. Predávajúci sa zaväzuje, že uhradí kupujúcemu zostatkovú cenu neopraviteľného Tovaru v prípade 
preukázateľného zistenia, že dôvodom neopraviteľnosti je skutočnosť, že nie je zabezpečená dodávka 
náhradných dielov na dodané Tovary. Nefunkčnosť Tovaru sa preukazuje znaleckým posudkom. 

Čl. XI  
Zánik zmluvy 

1.  Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite 
odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody a sankcie podľa tejto zmluvy. Odstúpenie 
oprávnená strana uskutoční v písomnej forme a zašle doporučene poštou na adresu sídla druhej 
zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve alebo na inú písomne oznámenú adresu v prípade zmeny 
sídla, pričom zmluvné strany sa dohodli, že marenie prevzatia zásielky alebo neprevzatie si zásielky v 
poštových odberných lehotách nemá vplyv na platnosť a účinnosť odstúpenia. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností predávajúcim sa považuje 
aj: 
a) preukázané porušenie právnych predpisov SR v rámci realizácie predmetu zmluvy súvisiacich          

s činnosťou zmluvných strán, 
b) nedodržanie termínov alebo množstva plnenia podľa tejto zmluvy, 
c) ak dodaný Tovar nebude svojimi vlastnosťami zodpovedať špecifikácii podľa zmluvy, 
d) v prípade, ak kupujúci preukáže posudkom znalca alebo oprávnenej inštitúcie neodstrániteľnú 

výrobnú vadu alebo ak preukáže opakujúce sa odstrániteľné vady brániace bezpečnej prevádzke 
vozidla (Tovaru), pričom zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vada týka len jedného Tovaru, môže 
kupujúci odstúpiť od zmluvy aj len ohľadne tohto plnenia, 

e) ak predávajúci písomne oznámi kupujúcemu, že vadu nie je možné odstrániť a vada je takého 
charakteru, že Tovar nie je možné užívať pričom, ak sa vada týka len jedného Tovaru, môže 
kupujúci odstúpiť od zmluvy aj len ohľadne tohto plnenia, 

f) prípad preukázateľného zistenia počas trvania tejto zmluvy, že doklady doložené a podpísané 
predávajúcim týkajúce sa podmienok účasti vo verejnom obstarávaní sa v čase podania ponuky 
nezakladali na pravde, 

g) porušenie záväzku predávajúceho podľa článku IX, bod 6 tejto zmluvy, 
h) neuhradenie faktúry zo strany kupujúceho po splnení podmienok uvedených v článku IV. tejto 

zmluvy; 



i) ostatné prípady, ak sa jedná o podstatné porušenie uvedené v tejto zmluve. 
3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu 

škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich                
z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí diela, ktoré boli             
do odstúpenia zrealizované. 

4. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 
a) časť plnenia dodaná a uhradená kupujúcim zostáva vlastníctvom kupujúceho, 
b) kupujúci je ďalej povinný uhradiť predávajúcemu cenu tých častí tovaru, ktoré boli dodané, 

zhotovené, resp. poskytnuté do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy, 
c) kupujúci uhradí predávajúcemu i cenu tých plnení, ktoré predávajúci riadne objednal                           

pred nadobudnutím účinnosti odstúpenia od zmluvy u svojich subdodávateľov a ktorých zrušenie 
objednávky by bolo spojené s uplatnením si sankcií zo strany takýchto tretích osôb voči 
predávajúcemu. 

Predávajúci vystaví vyúčtovaciu faktúru do 30 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. 
Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia čl. V. tejto zmluvy. 

ČI. XII 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
2. Predávajúci berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Kupujúci ako povinná osoba v zmysle zákona                    
o slobode informácií zverejní túto zmluvu bezodkladne po jej podpise na www.strekov.sk. 

3. Predávajúci berie ďalej na vedomie, že táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
na www.strekov.sk (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy 
zmluva nezverejní platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo (§ 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka). 

4. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa 
vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

5. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri dostane kupujúci a dva predávajúci. 
6. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa    
v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie 
ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému 
účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca 
právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

7. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy: 
• Oznámenie o vyhodnotení ponúk - rozhodnutie o prijatí ponuky (Príloha č. 1), 
• Špecifikácia predmetu zmluvy - k bodu 2. článku II. tejto zmluvy (Príloha č. 2), 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu            
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. 
Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali. 

 
 
 
V Strekove dňa   
 Ján Téglás – starosta  
 
 
 
 
V Bratislave dňa  Ing. Dalibor Chropeň – konateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.strekov.sk/
http://www.strekov.sk/


Príloha č.2 
Špecifikácia predmetu zmluvy – k bodu 2. Článku II. Tejto zmluvy 

 

1. Traktor 

 

Komponent 

Minimálne požadované technické parametre 

verejného obstarávateľa 

Ponuka uchádzača- 

technické parametre 

predmetu zákazky 

Počet kusov: 1 1 

Výrobca: - ZETOR TRACTORS a. s.  

Trnkova 111 

628 00 Brno – Líšeň, 

ČR 

Typ výrobku a označenie: - Proxima Power 110 
10542.14 

Emisná norma: TIER IIIA TIER III A      (STAGE III A) 

Počet valcov: min. 3 4 

Výkon motora: min. 100HP 106 HP 

Krútiaci moment: min. 350 Nm 401 Nm 

Vývodový hriadeľ zadný: 540/1000/ot./min. 540/1000/ot./min. 

Prevodovka: Prevodovka mechanická s 3° 

automatickým násobičom, reverzačná 

s reverzáciou pod zaťažením  

Áno 

áno 

áno 

Hydraulika: Výkon čerpadla min. 50 litrov 

 Min. 4 hydraulické okruhy vzadu 

Hydraulika zdvíhacia sila 42kN 

Áno 

áno 

áno 

Závažie kolies: 2 + 8 Áno 

Hmotnosť: max. 4600 kg 4 251 kg  (pre 

vyhotovenie 

podľa požiadavky 

obstarávateľa) 

Príslušenstvo:  Sedadlo spolujazdca s bezpečnostným 
pásom 

 Modulová konzola s guľou  80 sa 
používa na pripojenie návesu 

 Maják 

 Zadný stierač 

 Uzamykateľná  zátka nádrže paliva 

 Výstražný trojuholník (úplný) 

 Kľúč na kolesá 

 Hadica na plnenie pneumatík  

Áno 

 

áno 

áno 

áno 

áno 

áno 

áno 

áno 

Priamy weblink internetová stránka  výrobcu: www.zetor.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Čelný nakladač 

 

Komponent 

Minimálne požadované technické parametre 

verejného obstarávateľa 

Ponuka uchádzača- 

technické parametre 

predmetu zákazky 

Počet kusov: 1 1 

Výrobca: - Humpolecké strojárne 

Humpolec  a.s, ČR 

Typ výrobku a označenie: - Tract-Lift TL 220 SLx  

Prevedenie: Čelný nakladač s paralelogramom Čelný nakladač s 

paralelogramom 

Pracovný uhol:  min. uhol zaklápania 40° 

 min. uhol vyklápania 60° 

uhol zaklápania 45°  
uhol vyklápania 65°  

Nosnosť:  nosnosť v oku výložníka v úrovni 
terénu bez pracovného náradia: min. 
2300kg 

 nosnosť v oku výložníka v max. výške 
min. 1800kg 

Nosnosť v oku 
výložníka v úrovni 
terénu bez 
pracovného náradia: 
2650 kg 
- Nosnosť v oku 

výložníka 

v max.výške:1850 kg 

Výbava:  veľkoobjemová lyžica s objemom 
min.1000litrov 

 rameno pre zdvíhanie 
veľkoobjemových vakov s nosnosťou 
min. 800kg 

 paletizačné vidly 

veľkoobjemová lyžica 
s objemom 1120 litrov 
- rameno pre 
zdvíhanie 
veľkoobjemových 
vakov s nosnosťou 
1000 kg 
-  paletizačné vidly 

Priamy weblink internetová stránka  výrobcu: www.trac-lift.cz 

 
 

3.Traktorový náves 

 

Komponent 

Minimálne požadované technické parametre 

verejného obstarávateľa 

Ponuka uchádzača- 

technické parametre 

predmetu zákazky 

Počet kusov: 1 1 

Výrobca: - MOLČÍK kipper,a.s. 
Valtice,ČR 

Typ výrobku a označenie: - TDK 13000 

Prevedenie: Dvojnápravový trojstranný sklápač s celkovou 

hmotnosťou min. 10ton 

Dvojnápravový 

trojstranný sklápač 

s celkovou hmotnosťou 

13 ton 

Rozmery ložnej plochy: min. 3800 (dĺžka) x 1800 (šírka) x 1500 (výška) (d)5000x(š)2360x(v)1500 

mm 

Podlahový plech: hrúbka min. 5mm 5 mm 

Výbave pre rýchlosť: 40 km/h 40 km/hod. 

Výbava:  Osvetlenie 

 Zakladacie kliny 

 Pozinkovaný rám 

Osvetlenie. Zakladacie 
kliny. Pozinkovaný rám. 
Plachtová nadstavba. 



 Plachtová nadstavba 

 Dvojokruhové brzdy 

 Centrálne zaistenie bočníc 

 Modulová konzola s guľou  80 sa 
používa na pripojenie návesu 

Dvojokruhové brzdy. 
Centrálne zaistenie 
bočníc. Modulová 

konzola s guľou  80 sa 
používa na pripojenie 
návesu 

Priamy weblink internetová stránka výrobcu:                                      http://www.molcik.eu 

 
 

4.Nosič kontajnerov 

 

Komponent 

Minimálne požadované technické parametre 

verejného obstarávateľa 

Ponuka uchádzača- 

technické parametre 

predmetu zákazky 

Počet kusov: 1 1 

Výrobca: - FORNAL trading s.r.o. 

Kroměříž 

Typ výrobku a označenie: - NKR 14.10 

Prevedenie: Dvojnápravový traktorový náves Dvojnápravový 

traktorový náves 

Max. rýchlosť: 40km/hod. 40 km/hod. 

Brzdy: Dvojokruhové Dvojokruhové 

Celková hmotnosť: max. 14 000 kg 14 000 kg 

Kapacita zdvihu: min. 10 000 kg 10 000 kg 

Pracovný tlak: min. 200bar 200 bar 

Konštrukcia nosiča:  Modulová konzola s guľou  80 sa 
používa na pripojenie návesu 

 Dva háky s poistkami pre zachytenie 
kontajneru 

 Ovládanie nosiča kontajnerov z kabíny 
vodiča 
 

Modulová konzola 

s guľou  80 sa 
používa na pripojenie 
návesu. Dva háky 
s poistkami pre 
zachytenie 
kontajneru. 
Ovládanie nosiča 
kontajnerov z kabíny 
vodiča 
 

Priamy weblink internetová stránka  výrobcu: www.fornal.cz 

 

 


