
Kúpna zmluva

uzatvorená podla § 409 zákona c. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

( v dalšom aj ako "Zmluva")

Clánok l
Zmluvné strany

I.Kupujúci:
Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: ul. 1.mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce
Štát: Slovenská republika
ICO: 308676
DIC:2021058787

Bankové spojenie: VÚB Nitra
C. úctu: 33422162/0200

Zastúpený: Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor Mesta Zlaté Moravce
Telefón: 037/6923925

E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu

2. Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
ICO:
DIC:
IC DPH:

Zastúpený:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:

Zapísaný:

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Korytovská 20, 951 41 Lužianky
31434347
2020405893
SK2020405893

Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
Sberbank Slovensko a.s.
4220114606/3100

v obch. registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka c. 3307 IN

Clánok II
Predmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodat Kupujúcemu tovar
vyšpecifikovaný v bode 2. Zmluvy na miesto jeho dodania a záväzok Kupujúceho zaplatit
Predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v clánku IV. tejto Zmluvy.
Miestom dodania je: Technické služby Mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce.

Kúpna zmluva 

uzatvorená podľa § 409 zákona č.51]/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

I.Kupujúci: 

( v d'alšom aj ako "Zmluva") 

Článok t 
Zmluvné strany 

Názov: Mesto Zlate Moravce 
Sídlo: ul. l.mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
Štát: Slovenska republika 
IČO: 308676 
DIČ: 2021058787 
Bankové spojenie: VIJB Nitra 
Č. účtu: 33422162/0200 
Zastúpený: Ing. Pctcr Lednar, CSc. - primátor Mesta Zlaté Moravce 
Telefón: 037/6923925 
E-mail: sekretQriat(ivzl a~mor<l.y.~~:.eu 

2, Predávajúci: 
Nazo\': 
Sídlo: 
IČO: 
DIC 
IC DPH: 
Zastúpený: 
Bankove spojenie: 
Č'islo účtu: 
Zapisaný: 

ENVI-GEOS Nitra. S.r.o. 
Kory1ovská 20, 951 41 Lužianky 
31434347 
2020405891 
SK2020405893 
Doc. Ing. Štefan Sklenár. CSc. 
Sberbank Slovensko a.s. 
4220114606/3100 
v obch. registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro. vložka Č. 3307/N 

Článok II 
Predmet zmluvy 

l. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar 
vyšpeci fikovaný v bode 2. Zmluvy na miesto jeho dodania a záväzok Kupujúceho zaplatiť 
Predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v článku IV. tejto Zmluvy. 
Miestom dodania je: Technické služby Mesta Zlaté Moravce. 8emolákov<l 59. Zlaté Moravcc. 



2. Na úcely tejto Zmluvy Tovarom sa rozumie:

Zberná nádoba podla nasledovnej špecifikácie:

Poradie Názov položky ObjemMJMnožstvo
1.

Zberné nádoby na separovaný zber plastov 1 100l10
2.

Zberné nádoby na separovaný zber papiera 1 100l10
3.

Zberné nádoby na separovaný zber skla 1 100l10

Technické parametre:
- zberné nádoby s objemom 1100 l
- 4 kolieska, z ktorých 2 sú brzdené
- produkt zodpovedajúci norme EN 840-3,
- prispôsobenie tvaru vhadzovacích otvorov k príslušnej komodite zbieraného odpadu,
- farebné rozlíšenie nádoby podla druhu zbieranej komodity odpadu,
- nosnost kontajnera min. 400 kg,
- hmotnost zbernej nádoby max. 135 kg.

(dalej aj ako "Tovar")

Clánok III

Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodat Tovar v súlade s podmienkami upravenÝmi
v tejto Zmluve. Kupujúci je povinný objednaný Tovar prevziat, dodací list podpísat
a potvrdit.

Clánok IV
Kúpna cena

4.1 Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:

Rozpis kúpnej ceny:
Jednotková cena 1 100 l kontajnera bez DPH: 186,00 EUR
Jednotková cena 1 100 l kontajnera s DPH: 223,20 EUR
Celková kúpna cena za 30 ks 1 100 l kontajnerov bez DPH: 5580,00 EUR
Celková kúpna cena za 30 ks 1 100 l kontajnerov s DPH : 6696,00 EUR

4.2 Kúpna cena stanovená v ods. 4.1 zahrna aj dopravné náklady Predávajúceho spojené
s dodaním Tovaru do miesta jeho dodania ako aj poradenstvo pri montáži.

2. Na účely tejto Zmluvy Tovarom sa rozumie: 

Zherná nádoba podl"a nasledovnej špecifikácie: 

I Poradie I Názov položky 
----

O~jgm l MJ Množstvo 
1. Zbemc nádoby na separovaný zber plastov I !~t-+ 10 
") Zberné nádoby na separovaný zber papiera l 100 . I IO 

'~ _ _ _ L...~.Q~m~E~Qoby n~ s~aľ~\.:an\' zber s_~la 1 100 I I IO 

Technicke parametre: 
- zberne lládoby s objemom I 100 l 
- 4 kolieska, z ktorých 2 sú brzdené 
- produkt zodpovedajúci nomle EN 840-3. 
- prispôsobenie tvaru vhadzo\'ucích otvorov k príslušnej komodite zbieraného odpadu, 
- t~\rcbné rozlíšenie nádoby podľa dnthu zbicľäf"\ej komodity odpadu, 
- nosnosť kontajnera min. 400 kg. 
- hmotnosf zbernej nádoby max. 135 kg. 

(ľalcj aj ako "Tovar") 

Článok III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

3. 1 Predávajúó je povinný' Kupujúcemu dodať Tovar v súlade s podlnienkami upra\'en~1ni 
\' tejto Zmluve. Kupujúci je povinný objednaný ToYär preVz.iílť , dodací list podpisať 
a potvrdif. 

Článok IV 
Kúpna cena 

·+.1 Kúpna cena je stLlnovená dohodou zmluvných strán nasledovne: 

Rozpis kúpnej ceny: 
Jednotkova cena l 100 l kontajnera bel. OPIl: l R6,OO EUR 
Jednotko\'21 cena l 100 l kontajnera s DPH: 223,20 EUR 
Celková kúpna cena za 30 ks l t OO l kontajnerov bez DPH: 5580,00 EU R 
Celková kúpna cena za 30 ks 1 100 l kontajnerov s DPH : 6696,00 EU R 

4.2 Kúpna cena stanovená v ocls. 4.1 zahh't3 aj dopravné náklady Predávajúceho spojené 
s dodaní ll) Tovaru do miesta jeho dodani a ako aj poradenstvo pri montáži . 

.- -



Clánok V
Fakturácia

5.1 Tennín dodania Tovaru vrátane poradenstva pri montáži je 15.12.2013.

5.2. Predávajúci sa zaväzuje vystavit faktúru za dodaný Tovar Kupujúcemu v den odovzdania
Tovaru, najneskôr však do 7 pracovných dní od dátumu dodania Tovaru.

5.3. Kupujúci sa zaväzuje vystavenú faktúru za odobratý Tovar uhradit Predávajúcemu do 20
dní odo dna jej dorucenia Kupujúcemu a to bezhotovostným prevodom na bankový úcet

Predávajúceho uvedený v Clánku 1. tejto Zmluvy za podmienky, že faktúra bude obsahovat
všetky náležitosti danového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovat všetky
náležitosti danového dokladu, vráti ju Kupujúci Predávajúcemu spät na doplnenie. V takomto
prípade lehota splatnosti faktúry plynie až dnom dorucenia riadne doplnenej faktúry
Kupujúcemu.

5.4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, má predávajúci právo uplatnit
si voci kupujúcemu úroky z omeškania, to v výške podla § 369 ods. 2. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov. Do doby omeškania kupujúceho sa nezapocítava
doba cakania Kupujúc'eho na rozhodnutie certifikacných orgánov (Recyklacného fondu)
o schválení financných prostriedkov a doba cakania na poukázanie týchto financných
prostriedkov uvedených v žiadosti o platbu na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov
Recyklacného fondu c. 1161/13/30 uzatvorenej medzi kupujúcim a Recyklacným fondom,
pokial preukázatelne dôvod omeškania nebol spôsobený konaním na strane Kupujúceho.

5.5. Ak Predávajúci nedodá tovar v tenníne uvedenom v bode 5.1. tejto zmluvy, je Kupujúci
má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý den omeškania.

Clánok VI.

Zárucné podmienky

6.1. Na Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy poskytuje Predávajúci záruku za to, že
tovar bude mat obvyklé vlastnosti, za použitie vhodných materiálov a za dodržanie
konštrukcných noriem.

6.2 Predávajúci poskytuje za tovar, ktorý je predmetom kúpy záruku v trvaní 2 rokov.
Zodpovednost Predávajúceho za vady, na ktoré sa vztahuje záruka však nevzniká, ak tieto
vady boli spôsobené po prechode nebezpecenstva škody na tovare vonkajšími udalostami
a nespôsobil ich Predávajúci. Pocas plynutia zárucnej doby poskytuje Predávajúci na Tovar
bezplatný zárucný servis.

Clánok VII.
Záverecné ustanovenia

7.1. Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadne oboznámili. Súhlasia s jej obsahom a na znak
súhlasu ju obe strany vlastnorucne podpísali.

Článok V 
Fakturácia 

5. l Tenn in dodania Tovaru vratane poradenstva pri montáži je 15 .12.2013 . 

5.2. Predavajúci sa zaväzuje vystavil' faktúru za dodan)' Tovar Kupujúcemu v deň odovzdania 
Tovanl. najneskôr však do 7 pracovných dní od dátumu dodania Tovaru. 

5.3. Kupujúci sa zaväzuje vystavenú faktúru 7..a odobratý Tovar uhfädiť Predúvajúcemu do 20 
dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu a to bezhotovostným prevodom na bankový účet 

Predávajúceho uveden); v Článku I. tejto Zmluvy za podmienky, že faktúra bude obsahovat" 
všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsabovaf všetky 
náležitosti dal'tového dokladu , vrali ju Kupujúci Predávajúcemu späť na doplnenie . V takomto 
prípade lehota splatnosti faktúry plynie až dnom doručenia riadne doplnenej faktúry 
Kupujúcemu. 

5.4 . V prípade omeškania kupujúceho s úlu'adou kúpnej ceny, má predávajúci právo uplatniť 
si voči kupujúcemu uroky z omeškania, to \' v)'ške podľa ~ 369 ods. 2. Obchodného 
zákonnika v znení neskorších predpiso\'. Do doby omeškania kupujúceho sa nezapočítava 
doba čakania Kupujúceho na rozhodnutie certifikačných organa\' (Recyklačného fondu) 
o schválení finančn)'ch prostriedkov D doba čakania na poukäzanie týchto finančn~'ch 

prostriedkov uvedenY'ch v žiadosti o platbu na zakJade Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
Recyklačného fondu Č. 1161/13/30 uzatvorenej medzi kupujúcim a Recyklačn);m fondom , 
pokiaľ preukázateľne dôvod omeškania nehol spôsoben~' konaním na strane Kupujúceho. 

5.5. Ak Predávajúci nedodá tovar II tem-line uvedenom v bode 5.1 . tejto zmluvy, je Kupujúci 
má pravo na zmluvnú pokutu vo v)'ške 0.05% z kúpnej ceny za každý' dell omeškania. 

Článok VI. 
Zá ruč né (lodmien ky 

6.1. Na Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy poskytuje Predávajúci l.aruku 7.a to , že 
tovar bude mať obvyklé vlastnosti, za použitie vhodn)'ch materiálov a za dodr"Žanie 
konštrukčn)'ch noriem. 

6.2 Predávajúci poskytuje za tovar, ktorý je predmetom kúpy záruku v trvaní 2 roko\'. 
Zodpovednosť Predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka však nevzniká, ak tieto 
vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami 
a nespôsobil ich Predávajúci . Počas plynutia záručnej doby poskytuje Predávajúci na Tovar 
bezplatny záručný servis. 

{Iánok VII. 
Záverečné ustanoyenia 

7.1. Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadne oboznámili. Súhlasia s jej obsahom a na znak 
súhlasu ju obe strany vlastnoručne podpisali. 



7.2. Táto zmluva je podpísaná v štyroch vyhotoveniach s platnostou originálu, pricom
Kupujúci obdrží dve vyhotovenia a druhá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

7.3. Táto Zmluva nadobúda platnost dnom podpisu oboma zmluvnými stranami a úcinnost
v zmysle § 47 a zákona c. 546/20 l O Z.z., ktorým sa dopÍna zákon c. 40/1964 Zb. Obciansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍnajú niektoré zákony v den
nasledujúci po zverejnení zmluvy na webovom sídle Kupujúceho.

Zlaté Moravce dna 11. NOV. 2013, .

~

ENVI-GEOS Nitra
Kompl.xne n'kl~d.nl. I odpadmi

ENVI-GEOSNitra, s.r.o.,
Koryto'l,ká 20, 951 41lužianky

IC:Oi i1434'4'7, I~ DPH: SK202040589
~W"'v''''wiQeos.sk

Predávajúci

l
I

Kupujúci
Ing. Peter Lednár, Csc.
primátor Mesta

7.2. Táto zmluva je podpísanej v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 

Kupujúci obdrží dve vyhotovenia a druhá í'.lllluvná strana obdrž.í jedno vyhotovenie. 

7.3. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma 7.Jnluvnými stranami a účinnost" 
v zmysle § 47 a zákona Č. 546/20 IO Z.z., ktor)'n1 sa dopi ňa záko!1 Č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonnik v znení neskOl:ších predpisov a ktorým sa menia a doplnajú niektoré zákony \' deň 
nasledujúci po zverejnení zmluvy na webovom sidle Kupujúceho. 

Zlaté Moravce, dňa ....... ~.~ ... ~Ov. 2013 

Predávajúci 

~\ 
~ ® ("~" 

~rtMO~ď~~ 

Kupujúci 
Ing. Peter Lednár, Csc. 
primi1tor Mesta 


