
 

 

KÚPNA ZMLUVA č. 1/2022 

uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Názov organizácie:  Obec Hubová    

Sídlo:                                       Pri Váhu 70/70, 034 01 Hubová 

Zástupca:     Ing. Stanislav Nechaj 

Bankové spojenie:       VÚB, a.s. 

IBAN:                  SK13 0200 0000 0046 4865 5358 

IČO:                           00 315 214 

DIČ:    2020589549 

e-mail:    starosta@obechubova.sk  

kontakt:   0944 191 911 

 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

a 

 

Obchodné meno:  NAJSTROJE s. r. o.  

Zapísaný v:   Obchod. registri OS Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 30937/R 

Sídlo:    Šoltésovej 1995, Trenčín 911 01 

Zastúpená:   Ing. Pavol Formela, konateľ  

IČO:    47 930 284 

IČ DPH:   SK2024145607  

Bankové spojenie:  ČSOB, pobočka Trenčín 

IBAN:    SK03 7500 0000 0040 2068 7434 

E-mail:    info@najstroje.sk  

Tel:    0905 581 532 

Internetová adresa:  https://www.najstroje.sk/  

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

(kupujúci a predávajúci ďalej spolu ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana") 

 

PREAMBULA 
 

Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania – zákazky s nízkou 

hodnotou – s názvom „Triedený zber KO v obci Hubová“. 

 

I. PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zmluvy a previesť 

na kupujúceho vlastnícke právo k uvedenému predmetu zmluvy a záväzok kupujúceho predmet 

zmluvy prevziať do vlastníctva a zaplatiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za 

podmienok dojednaných v tejto zmluve. 

2. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej 

neoddeliteľnou súčasťou.  

3. Súčasťou dodania požadovaného predmetu zmluvy je aj doprava na miesto dodania, inštalácia a 

uvedenie do prevádzky, odskúšanie a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu 

zmluvy a výkon vlastníckeho práva kupujúceho. Zaškolenie zamestnancov kupujúceho ohľadne 

obsluhy zabezpečí predávajúci na vlastné náklady. Záväzok predávajúceho dodať predmet zmluvy 

sa považuje za splnený až riadnym splnením záväzkov podľa tohto ods. zmluvy. 
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II. MIESTO A ČAS DODANIA 

 

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je: Obec Hubová 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy 

najneskôr  do 2 mesiacov odo dňa vystavenia objednávky predávajúcemu. Objednávka bude 

vystavená až po nadobudnutí účinnosti  zmluvy. 

3. Presný dátum a čas dodania predmetu zmluvy si dohodne predávajúci s kupujúcim najmenej tri 

kalendárne dni vopred. 

 

 

III. PODMIENKY DODANIA 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým 

spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene. Predmet zmluvy musí byť dodaný, príp. zabalený takým 

spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí jeho ochranu a uchovanie. 

2. Predávajúci je povinný po dodaní predmetu zmluvy do miesta dodania predmet zmluvy uviesť do 

prevádzky, vykonať skúšobnú prevádzku a riadnym spôsobom zaškoliť poverených zamestnancov 

kupujúceho ohľadne obsluhy predmetu zmluvy. O zaškolení spíšu oprávnení zástupcovia 

predávajúceho a kupujúceho relevantný doklad. Až riadnym splnením povinností podľa tohto ods. 

zmluvy sa záväzok predávajúceho dodať predmet zmluvy  považuje za splnený. 

3. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení 

zástupcovia v mieste dodania preberací protokol, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne: dátum 

odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy, záznam z prvej vonkajšej obhliadky predmetu zmluvy, 

súpis zjavných vád zistiteľných  na predmete zmluvy zistiteľných pri vonkajšej obhliadke a podpisy 

predávajúceho a kupujúceho alebo ich poverených zástupcov. 

4. Spolu s predmetom zmluvy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa 

k nej vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie a na výkon vlastníckeho práva, a to najmä, nie však 

výlučne návod na obsluhu, dodací list, záručný list a iné relevantné dokumenty. 

5. Momentom uvedenia predmetu zmluvy predávajúcim do prevádzky v mieste jej dodania podľa 

tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy a vlastnícke právo k predmetu 

zmluvy na kupujúceho.  

 

IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Kúpna cena za predmet zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. Kupujúci neposkytuje preddavky ani zálohy na dodanie predmetu zmluvy.  

3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním predmetu zmluvy a 

prevodom vlastníckeho práva, vrátane nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania, skúšobnej 

prevádzky a zaškolenie a pod. 

4. Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného 

zmluvnými stranami. Takáto zmena nesmie byť v rozpore s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

5. Kúpnu cenu za predmet zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry 

riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť 

faktúru po splnení záväzku v rozsahu podľa čl. I. tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych 

dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to prednostne bezhotovostným prevodom na účet 

predávajúceho uvedený na faktúre, prípadne iným spôsobom v súlade s platným právom. 

6. Prílohou každej faktúry vystavenej predávajúcim musí byť dodací list, preberací protokol. 

7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že výška kúpnej ceny na 

faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového 

dokladu, alebo k nej nebude priložená príloha podľa ods. 6 vyššie, kupujúci je oprávnený vrátiť 

faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota 

splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení kupujúcemu. 

 



 

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

 

1. Predávajúci počas záručnej doby preberá záväzok na poskytovanie servisných služieb predmetu 

zmluvy, a to na technické prehliadky, údržbu a opravy. 

2. Predávajúci bude realizovať servisné služby podľa aktuálnych platných smerníc o servisných 

službách a podľa podmienok upravujúcich zodpovednosť za vady. 

3. Predávajúci sa zaväzuje v prípade vady jednotlivých častí predmetu zmluvy nastúpiť na ich opravu 

v priebehu 3 pracovných dní odo dňa ich písomného oznámenia kupujúcim. V prípade nemožnosti 

odstrániť vadu do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia oznámenia, predávajúci sa zaväzuje na 

dobu opravy poskytnúť kupujúcemu náhradu za opravovaný predmet zmluvy. 

4. Predávajúci ručí za vady zo záruky predmetu zmluvy po dobu 24 mesiacov od prebratia predmetu 

zmluvy kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu poruchy a jej opravy, počas ktorej kupujúci 

nevedel používať predmet zmluvy riadnym dohodnutým spôsobom. 

5. V prípade vady zo záruky predmetu zmluvy počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné 

odstránenie vád a predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Predávajúci 

nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy kupujúcim, jeho konaním v 

rozpore s inštrukciami ohľadne používania predmetu zmluvy, neodbornou prevádzkou, obsluhou a 

údržbou, používaním v rozpore s návodom na použitie, alebo neobvyklým spôsobom užívania 

predmetu zmluvy. 

6. Kupujúci za zaväzuje, že reklamáciu vady zo záruky predmetu plnenia uplatní bez zbytočného 

odkladu po jej zistení, písomnou formou, oprávnenému zástupcovi predávajúceho. 

7. Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť tieto nároky: 

a) odstránenie chýb tovaru, ak sú opraviteľné, 

b) dodanie chýbajúceho množstva alebo časti, 

c) výmenu vadného tovaru za tovar bez vád. 

8. Právo voľby uplatneného nároku podľa bodu 7  písm. a), b), c) musí Kupujúci uviesť v písomne 

uplatnenej reklamácii. V opačnom prípade má právo voľby Predávajúci. 

9. Postup pri reklamácii predmetu zmluvy sa ďalej riadi záručnými podmienkami a príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných predpisov. 

 

 

VI. SANKCIE 

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie: 

a) v prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy má kupujúci nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny nedodaného alebo neskoro dodaného 

predmetu zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na 

náhradu škody. Pokiaľ predmet zmluvy nebude dodaný ani v dodatočnej lehote určenej 

kupujúcim, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť ohľadne nedodaného predmetu 

zmluvy a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním predmetu zmluvy vznikla 

b) za porušenie povinnosti predávajúcim uvedenej v Článku V bod 3. tejto zmluvy – 

nenastúpenie na opravu  v dohodnutom termíne,  predávajúci uhradí kupujúcemu zmluvnú 

pokutu vo výške 100,-EUR za každý deň omeškania;  

c) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny možný úrok z omeškania vo výške 0,1 

% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. Na úrok z omeškania nevzniká právny 

nárok, ak bol spôsobený z dôvodu neskorého uvoľnenia peňažných prostriedkov na úhradu 

faktúr Poskytovateľom dotácie. 

 

 



VII. SUBDODAVATELIA 

 

1. V prípade ak predávajúci využíva na plnenie predmetu zmluvy subdodávateľov, zodpovedá za 

splnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve v celom rozsahu tak, ako keby povinnosti z tejto 

zmluvy plnil on sám, pretože kupujúci má uzavretú túto zmluvu len s predávajúcim, nie s jeho 

subdodávateľmi. 

2. Predávajúci zostaví zoznam všetkých subdodávateľov podieľajúcich sa na plnení zmluvy, pričom 

tento musí obsahovať: 

a)  ich obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), predmet 

subdodávky, podiel / rozsah na plnení zákazky, údaje osoby oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 

Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 2 zmluvy. 

3. Ak dôjde k zmene subdodávateľov zo strany predávajúceho je predávajúci povinný písomne 

oznámiť kupujúcemu vopred minimálne 5 pracovných dní pred zmenou údaje týkajúce sa nového 

subdodávateľa v rozsahu podľa bodu 2 tohto článku zmluvy. Aj nový (ďalší alebo náhradný) 

subdodávateľ musí mať v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) zákona oprávnenie na výkon činnosti, ktorú 

má zabezpečiť, spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona a nesmú u neho 

existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona (konflikt záujmov nie je možné 

odstrániť inými účinnými opatreniami). 

 

4. Predávajúci zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia sú počas plnenia zmluvy zaregistrovaní 

v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ sa na nich táto povinnosť v zmysle zákona č. 

315/2016 Z.z. vzťahuje.  

 

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

1. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší 

zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je uvedené v 

tejto zmluve, najmä, nie však výlučne, nedodanie predmetu zmluvy v zmysle dohodnutých 

podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok a jej neodovzdanie 

kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie vád predmetu kúpy za podmienok 

uvedených v tejto zmluve. 

2. Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a technické parametre požadované kupujúcim v 

procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu 

škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla. 

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú 

kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 90 dní od uplynutia 

dojednanej lehoty splatnosti. 

4. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy 

oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa 

spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán  a účinnosť 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho a v CRZ. 

  

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 

vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov 

zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie súdu v Slovenskej republike príslušnému 

podľa procesných predpisov SR. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy 



(hmotnoprávne aj procesné) z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej 

republiky. 

4. Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného 

zmluvnými stranami. Podpísaný dodatok musí byť  v súlade aj s § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní.  

5. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy 

na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č. 1 – cenová ponuka - rozpočet  

Príloha č. 2 - zoznam subdodávateľov (ak sa budú využívať) 

7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží tri vyhotovenia zmluvy a 

predávajúci obdrží jedno vyhotovenie zmluvy. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že 

zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Trenčíne, dňa: 05.09.2022     V Hubovej, dňa: 05.09.2022 

 

Predávajúci:       Kupujúci: 

 

 

 

 

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

Ing. Pavol Formela      Ing. Stanislav Nechaj  

konateľ NAJSTROJE s.r.o.     starosta obce 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 – cenová ponuka - rozpočet  

 
 

názov položky technické údaje Uchádzač  napíše konkrétnu 

hodnotu/parameter ponúkaného 

zariadenia,  alebo „áno“ ak spĺňa 

požiadavku, „nie“ ak nespĺňa 

požiadavku

Jednotka Počet 

jednotiek

Jednotková 

cena v Eur 

bez DPH

Spolu suma v 

Eur bez DPH

sadzba 

DPH

 suma DPH Spolu suma v 

Eur s DPH

Traktor/doplniť značku 

alebo typ
ks 1 33 770,00 33 770,00 20 % 6 754,00 40 524,00

Motor: menovitý výkon min. 56,7 kW (76 k) pri 2000 ot./min 56,9 kW

Max. krútiaci moment 351 Nm pri 1 400 ot./min 351 Nm

Počet prevodových stupňov min. vpred/vzad 12/12 12 vpred / 12 vzad

Min.výkon čerpadla [l / min] 45 50 l

 max. nosnosť [kg] 2650 2650 kg

ťažné oko, horný záves posuvný áno

Ovládanie trojbodového závesu vzadu – min. mechanicky áno

Predný trojbodový záves áno

Čelný nakladač /doplniť 

značku alebo typ
ks 1 9 540,00 9 540,00 20 % 1 908,00 11 448,00

Max. zaťaženie (kg)  1600 1600

Výška nakladania(mm) min  3980 3980

Hmotnosť nakladača (kg)     min  650 650

Rozmery (dxš)v mm min  2700x1040 2700x1040

Pracovné uhly    zaklápací uhol min. 45° 45

vyklápací uhol min. 55° 55

lyžica s drapákom min. 1,8 m áno

Hákový nosič 

kontajnerov/doplniť 

značku alebo typ

ks 1 17 500,00 17 500,00 20 % 3 500,00 21 000,00

Celková maximálna hmosnosť (nosič , kontajner, náklad )  podľa 

schválenia ES   15 000 KG 
13000

Celková nosnosť max. ( hmotnosť kontajnera s nákladom ) 12 130 kg 12130

Pracovný tlak hydrauliky min180 bar 180

Maximálny uhol vyklápania kontajnera 46° 46

Maximálna rýchlosť 40 km /h áno

Počet náprav min:  2 -tandemové s vahadlové áno

Potrebný príkon min 58 kW áno

Kontajnery / doplniť 

značku alebo typ
ks 2 4 500,00 9 000,00 20 % 1 800,00 10 800,00

Min 7 m3 8 m3

x x x 69 810,00 x 13 962,00 83 772,00
spolu

PRONAR T185

METAL FACH T229

FARMTRAC 680 DTV

UNIKOV KAB 8m3



Príloha č. 2 - Zoznam Subdodávateľov (ak sa budú využívať) 

 

 

Dolu podpísaný zástupca Dodávateľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu 

zákazky Triedený zber KO v obci Hubová 

 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy uskutočníme vlastnými 

kapacitami. 

 

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 

 

P. 

č. 

Obchodné meno/názov, 

sídlo/adresa subdodávateľa 

Osoba oprávnená konať za 

subdodávateľa, adresa, 

kontakt  

IČO 

% podiel na 

zákazke 

alebo finančný 

podiel na zákazke 

Predmet subdodávok 

1     

2     

3     

 

 

V Trenčíne,  dňa .................... ............................................................. 
Ing. Pavol Formela 

konateľ NAJSTROJE s.r.o. 

 

 

 

        

 


