
Kúpna zmluva 
(uzavretá podľa § 409 Obchodného zákonníka) 

Kupujúci: 

štatutárny zástupca: 

IČO: 
Bankové spojenie, č. účtu: 

Predávajúci: 

Zastúpený: 
IČO: 
IČDPH: 
DIČ: 
Zapísaný: 

Mesto Zlaté Moravce 
1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce 

Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 

00308676 

VUB, a.s., 33422162/0200 

IBOS Slovensko, s.r.o. 
Bystrická cesta 2825 , 034 01 Ružomberok 
Ing. Ľubomír Sidor 
46886737 
SK2023646273 
2023646273 

na Okresnom súde v Žiline, oddiel: Sro, vložka 57888/L 

Preambula 

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe výsledkov z verejného obstarávania s názvom „Nákup cisterny na 

podvozku na prepravu pitnej vody". Kupujúci - verejný obstarávateľ postupoval pri obstaraní predmetu 
zmluvy podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, pričom úspešným uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní sa sta l predávajúci. 

Článok II 
Predmet kúpy 

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá Pojazdnú cisternu na pitnú vodu s objemom 1000 1, ktorého 
špecifikácia tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy (ďalej len „predmet kúpy") a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy 
prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. 

Článok III 
Miesto a termín plnenia 

3.1 Miestom dodávky tovaru je Mestský úrad Zlaté Moravce, 1. mája 2, Zlaté Moravce. 

3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet kúpy do 90 dní od nadobudnutia ú činn osti tejto 
zmluvy. 

3.3. Predávajúci je povinný oznámiť termín odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu najmenej tri pracovné dni 
dopredu. 

3.4. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr v deň odovzdania predmetu kúpy všetky doklady, 
ktoré sú nevyhnutné k užívaniu predmetu kúpy. 

3.5 Záväzok kupujúceho dodať predmet kúpy je splnený odovzdaním kompletnej dodávky v mieste podľa bodu 
3.1. tohto článku zmluvy. 

3.6. O odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí. Protokol o 
odovzdaní a prevzatí bude podpísaný v 2 vyhotoveniach a každá zo zmluvných strán obdrží jedno 
vyhotoven ie. 



Článok IV 
Kúpna cena a platobné podmienky 

4.1 Celková cena je dohodnutá v sume: 
K tejto sume je pripočítaná DPH vo výške 20%: 
Celková fakturovaná suma je vo výške: 
Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č. 1. 

6.050,00 EUR bez DPH 
1.210.00 EUR 
7.260,00 EUR s DPH 

4.2 Kupujúci zaplatí predávajúcemu cenu dohodnutú v bode 4.1 tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim po dodaní predmetu kúpy. Lehota splatností faktúry je 30 dní od doručenia faktúry 
kupujúcemu. 

4.3 Faktúra bude obsahovať náležitostí faktúry v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o daní z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, a to najmä tieto údaje: obchodné meno; sídlo; IČO; číslo faktúry; 
deň zdaniteľného plnenia; deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatností faktúry; označenie 
peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má finančná čiastka uhradiť; fakturovaná základná čiastka bez 
DPH, čiastka DPH v percentách a v EUR a celková fakturovaná suma; meno osoby, ktorá faktúru vystavila; 
pečiatka a podpis oprávnenej osoby predávajúceho podľa tejto zmluvy na každom liste faktúry. Ak faktúra 
nebude úplná alebo nebude obsahovať správne údaje, bude takáto faktúra vrátená predávajúcemu. 
Predávajúci je vtedy povinný predložiť novú faktúru, v tomto prípade lehota splatností faktúry sa bude 
odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. 

Článok V 
Nadobudnutie vlastníctva 

6.1. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny 
špecifikovanej v čl. IV. bod 4.1. tejto zmluvy. 

6.2. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho dňom odovzdania a prevzatia 
predmetu kúpy. 

článok Vl 
Záruka 

7.1 Predávajúci ručí za to, že dodaný tovar má v dobe prevzatia obvyklé vlastností v súlade s účelom použitia, 
na ktorý je určený, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania 
k zmluvne predpokladaným účelom. 

7.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v dobe odovzdania a prevzatia, a ktoré sa objavia v 
zá ru čnej dobe. Vady predmetu kúpy uplatní kupujúci formou písomného oznámenia. Kupujúci v oznámení 
vád popíše vadu a určí predávajúcemu primeranú lehotu na odstránenie vady. Ak lehotu neurčí, 

predávajúci je povinný odstrániť vadu najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia kupujúceho. 

7.3. Na tovar sa vzťahuje záruka : 24 mesiacov na nerezovú nádrž, 12 mesiacov na nástavbu, 12 mesiacov na 
podvozok, odo dňa prevzatia za predpokladu dodržiavania pokynov výrobcu, ktoré sú uvedené v návode 
na obsluhu. Záručná doba začína plynúť dňom fyzického prevzatia predmetu kúpy kupujúcim, to je dňom 
protokolárneho prevzatia tovaru. 



Článok VII. 
Zánik zmluvy 

8.1. Zmluva zaniká: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán 
b) odstúpením podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

8.2. V prípade zániku zmluvy odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, si zmluvné strany zúčtujú 
vzájomne poskytnuté plnenia t ak, aby nedošlo na žiadnej strane k bezdôvodnému obohateniu. Zmluva sa 
zrušuje dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

9.1 V ostatných touto zmluvou neupravených vzťahoch sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

9.2. Pre doručovanie písomností si zmluvné strany určili adresu sídla zmluvnej strany alebo adresu uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky 
odoslanej poštou zmluvnou stranou na adresu sídla druhej zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú 
v záhlaví Zmluvy. V takomto prípade sa za deň doručenia považuje prvý deň nasledujúceho mesiaca po 
odoslaní písomnosti zmluvnou stranou. 

9.3 Meniť, doplňovať, alebo zrušiť túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
vyhotovené so súhlasom obidvoch strán a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán. 

9.4 Táto zmluva j e vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých sú určené 1 pre predávajúceho a 2 pre kupujúceho. 

9.5 Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, obsahu zmluvy 
porozumeli, zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo 
potvrdzujú svojimi podpismi. 

9.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

9.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č . 1: Špecifikácia tovaru 

V Ružomberku, dňa 19.9.2014 

/BOS Slovensko, s.r.o. 

Bystrická cesta 2825 

034 01 Ružomberok ~ 
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_____ _ 
Ing .Ľubomír Sidor 

konateľ 

Predávajúci 

v .. ~ ... K~ .e..c~ ., dňa ... ... t.~.~ · µ, 1r 

~~ 
Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta~ 
~t;.STo 

Kupujúci ® \ 
'(, . ii) ..(j 
·. ':'' ľf! MO?- . 


